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ول   2008 �العــــــدد 543 كانون الآ

عـــام اللغـــة العربيـــة

حظيت لغتنا العربية هذا العام باهتمام ن�عي يف م�ؤمتر 

القمة  بيان  يف  ال��ع��رب  ال��ق��ادة  اأع��ل��ن  حيث  دم�شق  يف  القمة 

ورعاية  اهتمامًا  العربية  اللغة  ب��اإي��اء  التزامهم  اخلتامي 

العربية،  وال��ث��ق��اف��ة  للفكر  وع���اًء  اللغة  باعتبار  خا�شتني، 

للتط�ر  م�اكبة  تك�ن  ولكي  وه�يتنا،  بتاريخنا  والرتباطها 

عـــام اللغـــة العربيـــة
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عـــام اللغـــة العربيـــة

اأداة حتديث يف وجه  العلمي واملعريف يف ع�رص الع�ملة واملعل�مات، ولت�شبح 

حماوالت التغريب والت�ش�يه التي تتعر�ض لها ثقافتنا العربية. ولقد حر�شت 

نه التزام ق�مي يلقي م�ش�ؤولية كربى  على اإيراد ما جاء يف البيان اخلتامي الأ

على املتعلمني واملثقفني يف ال�طن العربي كله، فهم املعني�ن بل هم وحدهم 

م�ش�ؤولية  عن  ف�شًا  القمة،  حددته  ال��ذي  الهدف  حتقيق  على  ال��ق��ادرون 

احلك�مات يف ت�فري امل�شتلزمات وال�شيما الت�رصيعية واملادية، واملتابعة لتق�مي 

ما يتم اإجنازه. ولقد �شارعت بع�ض الدول العربية التي �شعرت بخطر تهمي�ض 

مارات  م اإىل اتخاذ اإجراءات قان�نية واأخرى تاأ�شي�شية، وكانت دولة االإ
اللغة االأ

مناهج  العربية يف  اللغة  اإج��راءات متّكن  اتخاذ  �شباقة يف  املتحدة  العربية 

التعليم ومتنع �ش�اها يف املرا�شات احلك�مية، �شمن حملة حك�مية و�شعبية 

للحفاظ على اله�ية ال�طنية، و�شمن �شعيها لبناء جمتمع املعرفة العربي 

الطيف  وا�شع  ثقايف  حل��راك  ومعن�يًا  ماديًا  وداعمًا  حا�شنًا  قدمته  ال��ذي 

�شامي.  واملدى يحقق تنمية ثقافية �شاملة يف ال�طن العربي ويف العامل االإ

وكانت �ش�رية قد �شكلت جلنة رئا�شية مهمتها متكني اللغة العربية، ومت هذا 

العام عقد العديد من امل�ؤمترات اللغ�ية التي ناق�شت يف دم�شق و�شع اللغة 

وم�شتقبلها، وحركة تعريب امل�شطلحات، وكان اآخر هذه امل�ؤمترات ندوة دولية 

مة، اأقامتها وزارة الثقافة بالتعاون  عن اللغة العربية وامل�رصوع احل�شاري لاأ

مع املجل�ض العاملي للغة العربية، و�شارك فيها عدد كبري من الباحثني العرب 

تراك. يرانيني واالأ واالإ

املعنية  امل�ؤ�ش�شات  و�ش�اها من  والتعليم  الرتبية  وكانت اجلامعات ووزارات 
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عـــام اللغـــة العربيـــة

قطار العربية قد عربت هذا العام عن ا�شتجابة نا�شجة للتحديات  يف كل االأ

من  مهمًا  ع���ددًا  متابعتي  خ��ال  م��ن  واأذك����ر  العربية،  اللغة  ت���اج��ه  ال��ت��ي 

»اللغة  واأذكر منها م�ؤمتر  نذار  االإ الدولية قرعت جر�ض  والندوات  امل�ؤمترات 

وم�ؤمتر  ردن،  االأ يف  جر�ض  جامعة  اأقامته  ال��ذي  الع�رص«  وحتديات  العربية 

العربي،  باملغرب  وج��دة  يف  اأقيم  ال��ذي  الب�رصية«  والتنمية  العربية  »اللغة 

وم�ؤمتر  دم�شق،  جامعة  اأقامته  الذي  املعا�رصة«  والتحديات  »اللغة  وم�ؤمتر 

وم�ؤمتر:  القاهرة،  يف  العربية  اجلامعة  اأقامته  الذي  العربي«  الطفل  »لغة 

اأب� ظبي، وم�ؤمتر  اأقيم يف  الذي  )روؤية م�شتقبلية للتط�ير(  العربية  اللغة 

الذي  للطفل«  م  االأ »اللغة  وم�ؤمتر  القاهرة،  اأقيم يف  الذي  العربية«  »اللغة 

العام  اأقطارها هذا  مة يف كل  اأقيم يف قطر2008. وهذا بع�ض ما �شهدت االأ

من اهتمام كبري باللغة، واإدراك ر�شمي و�شعبي خلطر التحدي الذي ي�اجه 

مة كلها حني ي�اجه لغتها. ولعل اأهم ما ينبغي االهتمام به ه� م��ش�ع  االأ

تعريب التعليم يف ال�طن العربي، فقد بات خمجًا اأن ي�شري العرب وحدهم 

فارقة فقط( من ال يعلم�ن اأبناءهم  مم الكربى يف العامل )ومثلهم االأ بني االأ

جنليزية يف العامل  العل�م بلغتهم، فعلى الرغم من االنت�شار ال�شخم للغة االإ

مريكان ت�رص على تعليم اأبنائها  قرب اإىل الربيطانيني واالأ كله فاإن ال�شع�ب االأ

�شبانية،  االإ باللغة  العل�م  اأبناءهم كل  �شبان مثًا يعلم�ن  م، فاالإ االأ بلغاتهم 

ملان والرو�ض وال�شيني�ن. وكذلك االأ

العاملي  التعليم  تعريب  ناجحة ج��ّدًا يف  �ش�رية قد قّدمت جتربة  وكانت 

طباء واملهند�شني والتقنيني ال�ش�ريني ممن  الف من االأ حيث تخرج مئات االآ
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عـــام اللغـــة العربيـــة

در�ش�ا العل�م بالعربية يف اجلامعات ال�ش�رية، وقد اأثبت�ا تف�قهم يف املغرتبات 

وكانت   1919 ع��ام  منذ  بالعربية  الطب  تدري�ض  �ش�رية  ب��داأت  وق��د  العاملية، 

جتربة  بعد  بالعربية  الطب  �ض  تدرِّ معا�رصة  عربية  جامعة  اأول  جامعتها 

وبات لدى اجلامعة  التا�شع ع�رص،  القرن  اأواخ��ر  جنيلية يف بريوت  االإ الكلية 

ال�ش�رية تراث عريق من التجربة العلمية ومن املعاجم التي قدمت ع�رصات 

الف من امل�شطلحات العلمية يف خمتلف العل�م، وكان من اأول هذه املعاجم  االآ

»معجم العل�م« الذي اأجنزه اأحمد حمدي اخلياط مع الدكت�ر مر�شد خاطر 

وقد اأمته الدكت�ر حممد هيثم اخلياط. وكان طبيعيًا اأن تت�شع اللغة العربية 

ن من خ�شائ�شها الفريدة وج�د نح� ع�رصة اآالف  لكل معارف وعل�م الع�رص الأ

وزان ف�شًا عن خ�ش��شية اال�شتقاق والنحت التي  جذر لغ�ي فيها ومئات االأ

فاق اأمام لغتنا ال�شتيعاب �شتة مايني كلمة )ح�شب نظرية ا�شتقاق  تفتح االآ

الكّبار اأو املل�ك التي ف�شل احلديث فيها عامل الل�شانيات ال�شهري ابن جني(.

الع�ملة  العامل، ونحن يف ع�رص  اأخ��رى يف  اأي��ة لغة  وه��ذه طاقة ال متلكها 

الثالث  العامل  يف  ال�طنية  لله�يات  دة  مهدِّ الثقافية  جتلياتها  تبدو  التي 

همية احلفاظ على اللغة العربية، حيث مل تعد  خا�شة، اأ�شد حاجة للتنبه الأ

اإ�شكاليات اللغة كما كانت يف ال�شتينيات من القرن املا�شي متعلقة باملثاقفة، 

اأن ين�شاأ جيل عربي يف بع�ض الدول  بل �شارت متعلقة باالنتماء، واخلطر 

العربية ال يعرف اللغة العربية التي هي لي�شت فقط و�شيلة تعبري واإمنا هي 

بداعات  االإ ويف  ال�شل�ك،  يف  آلياتها  ا تتجلى  ما  �رصعان  تفكري،  و�شيلة  كذلك 

الفنية التي هي �ش�رة وجدان ال�شعب. ول�شنا بحاجة اإىل التذكري بك�ن اللغة 
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العربية هي التي حفظت للجزائر ه�يتها ال�طنية رغم ط�ل زمن اال�شتعمار 

البحرية  امل�انئ  من  الذي خرج  اال�شتعمار  لكن  لها،  الفرن�شي  اال�شتيطاين 

�رصعان ما عاد من الن�افذ الثقافية. واإذا تاأملنا حركة الروابط اللغ�ية �شنجد 

مم الق�ية الكربى حتر�ض كل احلر�ض على متكني ح�ش�رها اللغ�ي رمبا  االأ

قرب فرن�شا التي  اأكرث من حر�شها على متكني وج�دها الع�شكري، واملثال االأ

جتتهد لتنمية احل�ش�ر الفرانكف�ين يف الدول الناطقة بالفرن�شية واأح�شب 

اأن عددها الي�م يزيد على ثاثني دولة، وعدد الناطقني بها يزيد على مئتي 

ملي�ن. واأما اللغة الرو�شية التي ما تزال لغة الك�من�لث الرو�شي فهي ت�شكل 

وعاًء ح�شاريًا لكل الدول املنفرطة من االحتاد ال�ش�فييتي، والتي حتر�ض 

مر يف اأوكرانيا  الي�م على اأمرين: اأولهما ا�شتعادة ه�يتها اللغ�ية )كما ه� االأ

وثانيهما  بالرو�شية(،  الناطقة  البلدان  من  و�ش�اها  واأذربيجان  وبيارو�شيا 

كرب اإىل جمم�عة لغ�ية رو�شية. ويف ال�شني  احلفاظ على االنتماء اللغ�ي االأ

م. واإذا كان عدد 
واليابان جند احلر�ض ال�شديد على تعليم العل�م باللغات االأ

العرب يزيد الي�م على ثاثمئة ملي�ن اإن�شان فح�شبهم اأن ي�شكل�ا وحدهم 

ح�ش�رًا لغ�يًا يف هذه املنطقة احلي�ية من العامل، فكيف اإذا ما ا�شتفادوا من 

�شامي على تعلم العربية بدوافع دينية اأو تاريخية،  حر�ض منظ�مة العامل االإ

جنليزية. وقد اعرتف  اإنهم بذلك �شي�شكل�ن اأكرب جتمع لغ�ي يف العامل بعد االإ

اإحدى  وباتت  )اأكت�بر(  ت�رصين  حرب  يف  انت�شارهم  بعد  العرب  بلغة  العامل 

مم املتحدة، ومع ذلك يتنازل بع�ض الر�شميني  اللغات الر�شمية يف منظمة االأ

احلديث  ويف�شل�ن  ح�شاريًا،  انت�شارًا  �شكلت  التي  املّزية  ه��ذه  عن  العرب 
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جنليزية اأو الفرن�شية يف حمافلهم الدولية، نا�شني اأو متجاهلني اأن ق�شية  باالإ

اللغة باتت ق�شية �شيا�شية ومل تعد ق�شية ثقافية فقط.  

وروب��ي، فقد  ومثال هذا الفهم ال�شيا�شي للغة ه� ما حدث يف االحتاد االأ

وه��ذا  اللغة،  ت�حيد  اإط��اق��ًا  يتم  ل��ن  ولكن  وروب��ي��ة،  االأ العملة  ت�حيد  مت 

يعني حفاظًا على  بل  وروبية،  االأ اندماج يف احلالة  يعني عدم  احلر�ض ال 

مم، واأ�شري اإىل ذلك  ال�شخ�شية ال�طنية، وعلى ه�ية ووجدان كل اأمة من االأ

ذّكر باأن متكني اللغة العربية ال يعني عدم تعلم اللغات احلية، فاحل�شارة  الأ

العربية التي قدمت جتربتها التي ما تزال حية اإىل الي�م و�شلت اإىل ذروتها 

بف�شل االنفتاح اللغ�ي على لغات العامل احل�شارية يف ع�رصها كالي�نانية 

وال�رصيانية والهندية والفار�شية، لكنها احتفظت بق�تها وح�ش�رها العلمي 

�شامي تبدع بالعربية اأدبًا وعلمًا، واأنتجت  دبي حتى باتت �شع�ب العامل االإ واالأ

ن�شاين قبل األف عام.         اأكرب عملية مثاقفة يف التاريخ االإ

¥µ
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-1��0( بيته�فن  ف��ان  ل�دفينغ  مل��اين  االأ امل��شيقار  اأن  جازمًا  اأعتقد 

كرث �شهرة و�شعبية وعظمة يف العامل، فقد غمر فكر ووجدان  1828م( ه� االأ

الب�رص اأكرث من اأي عظيم اآخر عا�ض يف اأي ع�رص من الع�ش�ر.. فه� البطل 

ب واملعلم، وه� ال�شاعر الفيل�ش�ف املتاأمل،  املاأ�شاوي والزعيم امل��شيقي واالأ

واملنا�شل الذي مل ي�شت�شلم وه� العا�شق املتعّبد، وه� الفنان املبدع الذي 

\ \ \ \ \ \

�سيمفونية القدر
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اأعطى الب�رصية خا�شة فكره وح�ّشه ون�شاله وماأ�شاته، وكانت اأعماله تراثًا اإن�شانيًا 

اأعظم  واأب��دع  القدر  امل��شيقي من بعده.. لقد �شارع  التط�ر  رائ��دًا لكل اجتاهات 

لهية  �ش�ات االإ نتاجاته، وكان كلما ا�شتد عليه ال�شمم، زاد اإمكانية على �شماع االأ

التي دّونها يف م��شيقاه، ولذلك عندما و�شل �شممه اإىل منتهاه، اأبدع اأعظم اأعمال 

طاق.. اإن �رصاعه مع القدر هذا مّر مبراحل متعددة، حتى و�شل  الب�رصية على االإ

ق�ى  على  انت�شارًا  ولكن  وا�شت�شامًا،  اإذع��ان��ًا  ال  وال��ه��دوء..  ال�شكينة  مرحلة  اإىل 

ال�شعف الب�رصي واملر�ض واملهانة.. لقد و�شل يف انت�شاره على القدر اإىل حّد كتابة 

خاء بني الب�رص.. ن�شيد ال�شام، الذي دعا فيه اإىل قمة ال�حدة واحلب واالإ

الدراما  بني  وثقى  جدلية  رابطة  ت�شّكل  بيته�فن  اإىل  بالن�شبة  امل��شيقا  كانت 

آماله..  ن�شان وا وال�شفاء، وو�شيلة تعبريية مثلى، ب�شيطة ومعقّدة عن طم�حات االإ

هذه هي عقيدته منذ �شبابه، واإن تغرّيت فالتغرّي مل ي�شمل امل�شم�ن، اإذ اإن كل �شيء 

طار القالب الذي  وىل، واملتغرّي ال�حيد ه� االإ اأ�شا�شي يف فنه م�ج�د منذ اأعماله االأ

مع  اأ�شبح  فقد  امل��شيقي  ال�ش�ت  اأما  متعاقبة،  دفعات  على  ف�شيئًا  �شيئًا  حتّطم 

عامل  اإىل  قبل،  ي�شلها غريه من  مل  اأعماق  اإىل  وو�شل  متزنًا،  فكرًا حقيقيًا  الزمن 

ن�شان ال�شامل الذي طغى ا�شمه على كل  ح�شي فريد نادر.. اإنه بيته�فن العظيم االإ

القرن التا�شع ع�رص، وت�شنم عر�ض امل��شيقا بر�شى اجلميع، وانعقدت عليه الراية 

دون جدال، واأطلق�ا عليه لقب »جبار امل��شيقا« و»الرجل الفائق«..

كثريون بحث�ا عن �رص هذا الرجل و�رّص تعلق النا�ض به، واأعتقد اأن �رّصه يكمن يف 

جعل اإن�شانيته القطب ال�شاطع، فعرّب عن م�شاعره اأمام جدول يرتقرق، اأو فاحني 

يرق�ش�ن، اأو رياح تع�شف، فاأخربنا براأيه يف القدر املجيد البطل، و�رّصج بال�شج� 
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اأب�شط ر�شم اإيقاعي، واأغنى كًا من ُجمله بعن�رص عاطفي واأدخلها يف تنازع، وبّث 

فيها حرارة باطنة، وهذا ما جعل م��شيقاه األيفة قريبة من الفهم..

❁    ❁    ❁

دي�ان اأعمال بيته�فن اأقل وفرة من دي�ان معظم ملحني زمانه، على اأنه يح�ي 

ت�شع �شيمف�نيات، وخم�ض »ك�ن�رصت�هات« و»ك�ن�رصت�« واحدًا للكمان و»اأوبرا فيديل�« 

وم��شيقا م�رصح »اإيغم�نت« و»بروميتيه« وامللك »اإيتان« و»خرائب اأثينا« وافتتاحيات 

»لي�ن�ر« الثاث، وافتتاحيتي »ك�ري� الن« وقدا�شني منهما القدا�ض الكبري ال�شهري 

ب�»القدا�ض االحتفايل« وت��شيحًا واحدًا ه� »امل�شيح يف جبل الزيت�ن« واأعمااًل كثرية 

من م��شيقا احلجرة..

وىل من حيث ال�شهرة واالنت�شار،  حتتل �شيمف�نيات بيته�فن الت�شع املرتبة االأ

عمال  االأ ال�شيمف�نيات هي  اأن هذه  اإىل  ال�شبب  خ��رى، ويع�د  االأ مقارنة مب�ؤلفاته 

قائد  جند  قّلما  اإذ  ال��ي���م،  حتى  الكا�شيكية  امل��شيقا  تاريخ  يف  ت�شجيًا  ك��رث  االأ

اأورك�شرتا مل ي�شجلها كاملة، واأحيانًا اأكرث من مرة، اأو ب�شكل جزئي، ومن مل ي�شجلها، 

ال�شيمف�نيات  اأما فيما يخ�ض  اأكرث يف حفلة حّية،  اأو  اإحداها،  بالتاأكيد قاد  فه� 

وىل مع التا�شعة  نف�شها، فيمكن الق�ل اإن ال�شيمف�نية اخلام�شة تتقا�شم املرتبة االأ

ل اأحدنا ال�شابعة اأو الثالثة اأو ال�شاد�شة، لكن  همية العاملية، قد يف�شّ من حيث االأ

ما ه� م�ؤكد اأنه من امل�شتحيل اأال جند من ال ي�شتطيع التعرف اإىل ال�شيمف�نية 

همية العاملية بعد  وىل من حيث االأ اخلام�شة.. التي مازالت بخري وحتتل املرتبة االأ

مئتي عام من تاأليفها )1808-2009(. والتي يحتفل بها العامل بهذه املنا�شبة..
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يق�ل اأنط�ن �شيندلر )�شديق بيته�فن( عن هذه ال�شيمف�نية: »لقد اأراد منها 

امل�ؤلف ال�ش�رة التالية:

- القدر يقرع الباب، لذلك عرفت ب�شمف�نية القدر، ول� اأنها مل حتمل ر�شميًا 

هذا اال�شم«.

وقد اأنهى بيته�فن كتابتها يف عام 1808م وكان قد بداأ العمل على تاأليفها قبل 

اأربع �شن�ات، اأي مبا�رصة بعد ال�شيمف�نية الثالثة، وبها طّ�ر مدر�شته امل�شتقلة التي 

والن�شيج  يقاع  االإ )اأربع حركات( وقّدم فيها جديدًا من ناحية  اعتمد فيها نظام 

مزاج  مراعاة  من  نتجت  التي  الق�اعد  قي�د  من  املتحرر  والنف�ض  ورك�شرتايل  االأ

باطرة الذين كان يحتقرهم علنًا.. املل�ك واالأ

يق�ل املاي�شرتو ي��شف ال�شي�شي عن ال�شيمف�نية اخلام�شة: »هي اأول اإف�شاح عن 

عبقرية بيته�فن النا�شجة.. اإنها الرجل اجلديد اأمام قدره منت�رصًا بق�ة اخلري 

اإىل احلكمة  واملعاناة  العذاب  ن�شان من  االإ رحلة  ت�ش�ر  اإنها ملحمة  ل��ه..  االإ وق�ة 

بدية اخلالدة«.  االأ اإىل احلياة  ثم  م��ل..  واالأ ال�شجاعة  اإىل  واملعرفة، ومن احلكمة 

خرية، حيث املار�ض العظيم، هي اأول عمل  وكانت هذه ال�شيمف�نية يف حركتها االأ

فيه  تزيد  وبالتايل  »الرتومب�ن«  اآالت  فيه  ت�شتعمل  امل��شيقا  تاريخ  يف  �شيمف�ين 

الت النحا�شية.. ورك�شرتا عددًا لتت�ازن اأ�ش�اتها مع االآ بال�رصورة اآالت االأ

❁    ❁    ❁

املتقدمة  الكا�شيكية  ورك�شرتا  االأ على  امل��شيقية  اأعماله  بيته�فن  بنى  لقد 

يل على اأ�شا�ض مادة النغم.. رائدًا  املتكاملة عددًا وفنًا.. اتقانًا واإبداعًا يف العزف االآ

ال�شيمف�نية يف عهده، وانتع�ض  ازدهر فن  رّواد مدر�شة فينا الكا�شيكية، لقد  من 
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حلان التي اأبدعها  »الك�ن�رصت�« يف زمانه بف�شل التقنية واالختيار اجليد لتلك االأ

يقاع مبختلف اأ�شنافه  خرية على �شبط االإ بيته�فن، الذي ركز يف �شيمف�نياته االأ

الطافح  وال�رصور  بالن�شاط  تت�شف  عديدة  م��شيقية  اإيقاعات  باإ�شافة  واأ�شكاله، 

�رصاق الغني.. واإن هذا الل�ن مل يكن م�ج�دًا يف الع�رص امل��شيقي الباروكي.. باالإ

الت  االآ اأ�شناف  وتنظيم  ت�ظيب  اإىل  دفعاه  املتط�ر  واإب��داع��ه  بيته�فن  ق��درة 

ول4، الكمان  تي: »الكمان االأ امل��شيقية، مما جعل زيادة ن�شبة جماميع ال�تريات كاالآ

الثاين2، و�شاعف ق�شم اله�ائيات بهدف اإعطائها ج�دة النغم املفعم بالق�ة والتعبري، 

وهذا ما جعل م��شيقاه يف تط�ر وا�شح من عمل اإىل عمل وخا�شة يف ال�شيمف�نية 

فاق وا�شعة للخروج من ال�شكل الكا�شيكي والتحرر  اخلام�شة التي فتحت اأمامة االآ

�شماء  يف  حّلق  نا�شج  كفنان  انطلق  لقد  قبله،  مفرو�شة  كانت  التي  القي�د  من 

بداع، وب�ش�رة  اخليال، م�شرت�شًا يف اأعماق الفكر، مطلقًا لنف�شه عنان اخللق واالإ

التام بالنا�ض )�شيا�شيًا واجتماعيًا(  الت�شع بااللتزام  اإجمالية تتمثل �شيمف�نياته 

التي  اخلام�شة  ال�شيمف�نية  يف  جن��ده  ذل��ك  على  مثال  وخ��ري  وم�شم�نًا،  و�شكًا 

جاءت بعد جه�د مت�ا�شلة، وجتارب عديدة، مما جعلها من�ذجًا الرتباط ال�شكل 

ال�شليم يف ت�شل�شل ح�ادثها، وقد قال  اأو ال�شيغة باملادة والبناء الر�شني واملنطق 

عن  املعرّبة  ال�حيدة  ال�شيمف�نية  »اإنها  نيت�شه:  الكبري  مل��اين  االأ الفيل�ش�ف  عنها 

آثارها ال�ا�شحة يف اأعماله  ن�شانية الكاملة«، وقد تركت هذه ال�شيمف�نية ا امل�شاعر االإ

الاحقة واعتربها مبثابة القدر حيث قال: »هكذا يطرق القدر بابي« وكتب مرة اإىل 

ن حياة تع�شة، كلها �رصاع �شد الطبيعة،  �شديق يق�ل: »�شديقك بيته�فن يق�د االآ
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نكبات  باملخل�قات من  ينزل  ملا  تعّر�ض لعناين،  الذي كثريًا ما  القدر،  و�شد ذلك 

تاأتي على اأجمل زهرة فت�دي بجمالها«.

ال�شمع،  فقدان  لقدر  التحدي  وعنف�ان  بيته�فن،  بها  م��ّر  التي  احل��ال  ه��ذه 

جعلته فّنانًا متمكنًا من ر�شم اخل�اطر ال�شخ�شية امل�ؤثرة مبا حدث يف نف�شه من 

الم النف�شية التي خا�شها بنف�شه، فه� فنان عظيم ذو قدرة  حزان واالآ انعكا�ض االأ

جديدًا  تيارًا  ويلم�ض  والع�اطف،  حا�شي�ض  االأ بهذه  ي�شعر  احل�ض  ومرهف  فائقة، 

جرف احلياة يف ذلك الع�رص الرومان�شي.

لقد كانت اأحلان بيته�فن �شديدة الرتكيز، م�شح�نة بطاقة كبرية تت�شمن كل 

ما ينبثق عنها، وال تنك�شف اإال عند تفاعل اللحن، فقد خّل�ض مطلع ال�شيمف�نية 

تليها  �رصيعة،  اخلام�شة بجملة م��شيقية ق�شرية ج��ّدًا، م�ؤلفة من ثاث عامات 

ربع املتتالية،  عامة ط�يلة )القدر يقرع الباب( ومن هذه العامات )النقرات( االأ

وىل من ال�شيمف�نية، وخّل�ض بها �رصاعه مع القدر، وقّدم  بنى بيته�فن احلركة االأ

حلان تركيزًا واإعجازًا يف الت�شميمات ال�شيمف�نية. للعامل �شيمف�نية من اأ�شد االأ

النجاح العظيم الذي ح�شدته ال�شيمف�نية اخلام�شة، دفع بيته�فن اإىل تاأليف 

ال�شيمف�نية ال�شاد�شة التي ناحظ فيها و�شفًا دقيقًا للحياة النم�شاوية- الريفية 

الكثري  التي حتمل  ال�شابعة  بال�شيمف�نية  »الك�ن�رصت« ثم تبعها  املطب�عة بطابع 

قدم  فكار الفل�شفية ومنها جاء و�شفه لنف�شه: »اأنا باخ��ض اأع�رص الكرمة الأ من االأ

النف��ض..  يف  والطرب  الن�ش�ة  ليبعث  عذبًا،  �شل�شبيًا  رحقيها  من  ن�شان  االإ لبني 

اأنا من يعلم النا�ض، كيف يك�ن اجلن�ن الدائم للعقل« ومثل غريها، ك�شبت هذه 
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ال�شيمف�نية �شهرة عاملية فريدة، وكان فح�اها مقدمة فرح با نهاية يف اأربع حركات 

م��شيقية..

ذروة  اإىل  رفعها  الذي  بيته�فن بطلها احلقيقي،  ال�شيمف�نية يف  لقد وجدت 

مل يعد من املمكن جتاوزها، وبلغ بها ّحدًا من الكمال ال ميكن جتاوزه، وكان قمة 

ننظر  »اإننا  فاغرن:  عنها  قال  التي  »الك�رالية«،  التا�شعة  ال�شيمف�نية  يف  التت�يج 

العاملي، فمن  الفن  تاريخية حتدد عهدًا جديدًا يف هذا  العمل كعامة  اإىل هذا 

خاله عا�ض العامل ظاهرة نادرة قّلما يج�د التاريخ مبثلها، يف اأي زمان اأو مكان«، 

وكانت مبثابة احلب وال�شام امل�ؤطرة ب��شائج التعبري وال�رصور الب�رصي، املبنية على 

يف  املن�ّشق  ب��داع  واالإ الفني  بالتل�ين  جميلة  متتابعة  باإعادات  املتما�شك  ال�شم�خ 

العزف والتلحني، ومب�شم�ن اإن�شاين خالد، وباأحا�شي�ض فيا�شة متدفقة اإىل الث�رة 

خري من احلركة الرابعة، حيث ين�شد »الك�رال« ن�شيد  وال�شام وخا�شة يف املقطع االأ

»دع�ة اإىل الفرح« من ق�شيدة لل�شاعر »�شيلر«.

ال�رصاع  وىل جت�ّشد  االأ امل�رّصة، فحركتها  التا�شعة عن عاطفة  ال�شيمف�نية  تعرّب 

من اأجل الفرح، الذي مل ياأت بعد، بينما تر�شم احلركة الثانية �رصاب الن�ش�ة، اأما 

احلركة الثالثة فاإنها ترّجع ذكرى ال�شعادة، التي م�شت وانتهت غري خمّلفة وراءها 

اإال احل�رصة، وت�ش�ر احلركة الرابعة بل�غ الغبطة احلقيقية، وهذا الن�رص ال يتم 

بدية.. فعًا اإاّل يف االأ

ال�شعادة التي انتظرها بيته�فن بفارغ ال�شرب كرجل وكم��شيقار ط�ال حياته، 

وجدها وعرّب عنها يف ختام ال�شيمف�نية التا�شعة، حيث تتلقى النف�ض الفرح، الذي 

�شيل الذي  وحد، اإنه نداء اإن�شاين عميق املعنى.. اإنه الفرح االأ ه� هدف احلياة االأ
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بدية وحدها، اإذ اإن كل ما عداه باطل، وهذا ما عرّب عنه اجلزء املغّنى  يرتعرع يف االأ

من ال�شيمف�نية، امللحّن على كلمات »�شيلر«.. حكيم يقف يف املحراب، مادًا يديه، 

مهيبًا ب�ش�ته اجلهري ب�شف�ف الب�رص املتجمعني خلفه رف�فًا رف�فًا، اأن يتخّل�ا عن 

اأال  هزوجة ال�حيدة اجلديرة باأن يرتمن بها املرء  غاين القدمية، واأن يرتل�ا االأ االأ

وهي »ن�شيد الفرح«، وبعد �شيحة »البارتي�ن« وجتاوب حناجر اجل�قة بكاملها معها 

كال�شدى، يك�ن ذلك مبثابة اإعان عن القب�ل والت�شامن واالنطاق على دروب 

ماين نح� ال�شعادة التي تنتظرهم يف البعيد، منطلقني بلهفة لتحقيق  م�رصقة باالأ

فق، ي�شحك�ن للدنيا والدنيا ت�شحك لهم.. ال�ع�د الرّباقة التي تل�ح يف االأ

¥µ
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الذاكرة، ما الذاكرة؟!

يتحدث �لنا�س ع������ن )�لذ�كرة( وكاأنها �شيء مادي موجود! يكون قوياً �أول 

�لعمر ثم ي�شعف، يكون �رسيع �اللتقاط عند بع�س �لنا�س وبطيئه عند �لبع�س 

خر! يكون دقيقاً �أميناً �أحياناً وغري دقيق وال �أمني �أحياناً �أخرى. �الآ

   و�لنا�س، بعد ذل������ك، يخلطون بني )�لذ�كرة( و�لذكاء، في�شتعملون كلمة 

أو ي�شتعملون كلمة )�لذكاء(  )�لذ�ك������رة( حيث يجب ��شتعمال كلمة )�ل������ذكاء(، �

دى ال�سننيسدى ال�سننيسدى ال�سنني سالذكريات �سالذكريات �

اأديب ومفكر وتربوي �سوري.

العمل الفني: الفنان مطيع علي.

❁

˜

❁
د. فاخر عاقلد. فاخر عاقل
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حيث يجب ��شتعمال كلمة )�لذ�كرة(، وهكذ� 

يتح������دث كّتاب كبار ع������ن )ذكاء( �أبي �لعالء 

أنه ��شتمع مرة حلديث  �ملعري، فريوون عنه �

ب������ني �أعجميني ال يعرف لغتهم������ا ثم �ختلفا 

و��شت�شهد� به فاأع������اد كالمهما حرفاً حرفاً، 

و�شاعد �لقا�شي على �إ�شد�ر حكمه، ويخل�س 

دب من هذ� �إىل �حلكم  �لكّتاب وموؤرخ������و �الأ

�شح  على �أبي �لعالء بالذكاء �لوقاد وكان �الأ

�أن ي�شفوه باحلافظة �لقوية. 

و�حلق �أن كلمة )ذ�كرة( مفهوم جتريدي 

ال وج������ود له، و�ملوجود ح������ادث نف�شي ��شمه 

)تذكر( ي�شبقه )حفظ( و)تثبيت( وقد يعقبه 

)ن�شيان(. و�حلق بعد ذلك �أن )�لذكاء( �شيء 

و�لتذكر �شيء �آخر. ولي�س معنى ذلك نفي كل 

عالقة بني )�لتذكر( و�لذكاء، بل �إن معناه �أن 

خر، و�إن كان  كاًل منهما حادث يختلف عن �الآ

ن�شان قد يكون  يت�شل به ويتوقف عليه. فاالإ

ذكي������اً ولكنه على �شيء م������ن �شعف �لذ�كرة، 

ن�شان قد يكون قوي �لذ�كرة ولكنه  كما �أن �الإ

متو�شط �لذكاء، بل و�شعيفه �أحياناً.

أياً م������ا كان فلي�شت �لذ�كرة )ملكة(، بل  و�

�إن �لنف�������س ال ملكات فيها، و�ملق�شود بامللكة 

قوة خا�ش������ة تزد�د وت�شعف، ت�شحذ ويعلوها 

أو تهمل. وهو مفهوم ورثناه  أ، ت������درب � �ل�شد�

عن �لقرن �لثام������ن ع�رس وماز�ل �شائعاً حتى 

دباء و�لكتاب  أل�شنة �لكثريين من �الأ ن على � �الآ

وبع�س �لفال�شفة و�لعلماء. 

نف�شنا  وبع������د هذ� �الحتي������اط ن�شم������ح الأ

با�شتعم������ال �لكلمة )كلمة �لذ�كرة( ب�شيء من 

أنو�ع �لذ�كرة.  �حلرية لن�شري �إىل �

اأنواع من الذاكرة: 

أنو�ع  يرى بع�������س �لعلماء �أن يفرقو� بني �

من �لذ�ك������ر�ت في�ش������ريون �إىل: )1(�لذ�كرة 

�للفظي������ة )2( �لذ�ك������رة �لعقلي������ة )3( ذ�كرة 

�شياء )4( ذ�كرة �حلو�دث. �الأ

ول فيق�شدون به �ال�شتظهار  �أما �لنوع �الأ

أنو�عاً  )�حلفظ عن ظهر قلب( ومييزون فيه �

�شماء مثاًل . ثانوية من مثل ذ�كرة �الأ

و�أما �لنوع �لثاين في�شريون فيه �إىل ذ�كرة 

فكار و�ملحاكمات �أي �لذ�كرة �لعقلية. �الأ

أم������ا �لنوع �لثال������ث فريون من������ه تذكر  و�

و�مل�شموع������ات  كاملرئي������ات  �ملح�شو�ش������ات، 

و�مل�شمومات وغريها، ولذلك فهم يتحدثون 

ع������ن ذ�كرة ب�رسي������ة و�أخرى �شمعي������ة وثالثة 

�شمية ور�بعة ذوقية وغريها. 

أم������ا �لنوع �لر�بع فه������و عرفان �ملا�شي  و�

ن�شان ق�ش������ة حيات������ه و�أحد�ثها،  ورو�ي������ة �الإ

خري هو �لتذكر باملعنى  وو��شح �أن �لن������وع �الأ

�لدقيق �ل�شحيح، �إن فيه فكرة �ملا�شي، وهو 

همية  يرتب �حلو�دث ترتيباً زمنياً، تكون �الأ
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فيه ل)قبل( و)بعد(، و�إىل هذ� �لرتتيب يتجه 

هم. وثمة و�شع خارجي يعرب  �النتباه وهو �الأ

عنه تعبري�ً �شوياً وهو )رو�ية �حلو�دث(، ذلك 

كيدة �لوحيدة  ب������اأن �لرو�ية هي �لعالق������ة �الأ

�ملو�شوعية لوجود �لذكرى.

وما �لن�شيان )�أو عدم �لتذكر( �إال �لعجز 

عن رو�ية حو�دث �ملا�شي.

هذ� و�لذ�كرة �للفظي������ة �لعقلية وذ�كرة 

آثار  �شي������اء عاد�ت من نت������اج �ملا�شي، �إنها � �الأ

تركها �ملا�ش������ي و�إنها لي�شت تذك������ر�ً باملعنى 

�لدقي������ق. �إن������ك قد تروي ق�شي������دة كنت قد 

حفظتها يف �ملا�شي، ولكنك تعجز عن تذكر 

ظروف حفظك لها ومالب�شات هذ� �حلفظ، 

آثار �ملا�شي،ولكنها  أثر من � وعلى ه������ذ� فهي �

لي�ش������ت تذكر�ً حل������ادث. وقل �ل�ش������يء نف�شه 

عن �إجر�ئك بع�س �ملح������اكاة �لعقلية نتيجة 

أو تعرفك  جر�ء � تدربك �ل�شابق على هذ� �الإ

أو  عل������ى �شيء كنت قد تعرفت علي������ه )روؤية �

أو �شماً �لخ(..... �شمعاً �

ما هي الذكرى؟

�لذك������رى �ش������ورة موج������ودة يف �لنف�س، 

حا�������رسة فيها وقت �لتذكر، ولكن �لنف�س مع 

ذلك تن�شبها �إىل زمان �ملا�شي، �إنها موجودة 

بو�شفها �شورة ولكنها تن�شب _ م�شدر�ً _ 

�إىل �ملا�شي ال �إىل �حلا�رس. �أن نوع وجودها 

يختل������ف عن نوع وجود �ل�ش������ور �لتي ت�شدر 

عن �لعامل �مل������ادي �ملحيط بن������ا �ملوؤثر حالياً 

عل������ى حو��شنا. وهكذ� تكون �شورة �بن �أخي 

�لو�قف �أمامي �شيئاً خمتلفاً عن �شورة �أخي 

أيته  نف�شه، �لذي ذكرين به �بن �أخي، و�لذي ر�

�آخر مرة منذ �شن������و�ت عدة. نعم �ل�شورتان 

مت�شابهتان من حي������ث �أن كاًل منهما �شورة، 

أن�شبها �إىل �حلا�رس،  ولكنها �شورة �بن �أخي �

�إال �لع������امل �ملادي �ملحيط ب������ي وبذلك �أ�شفي 

عليها �شفة �لوجود �حلا�رس، �أما �شورة �أخي 

فاأن�شبها �إىل �ملا�شي، �إىل زمان �شابق، فاأخي 

�إذن موج������ود وغري موج������ود يف �آن معاً، �إنه 

موجود يف خميلتي ويف ذهني، يف نف�شي ولكنه 

ن يف �لعامل �ملادي �ملحيط بي  غري موجود �الآ

و�ملت�شل بي �ت�شاالً مبا�������رس�ً. وهكذ� يكون 

وجود �لذكرى غ������ري وجود �حلادث �حلا�رس 

و�لفارق بينهما هو )�لزمان(.

أو ك�شبه؟  �أما ماهية �لزمان؟! وفطريته؟ �

فاأمور ال يت�شع مقالنا هذ� لبحثها و�لتف�شيل 

فيها.وح�شبن������ا �أن نلج������اأ �إىل مفهوم �لقارئ 

أن������ه يفهم �ملق�شود  عن �لزم������ان لنتاأكد من �

ب������ه. ورح������م �هلل �شوقي حني ق������ال يخاطب 

)جارة �لو�دي( ».. و�لذكريات �شدى �ل�شنني 

�حلاكي«. 
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اأنى لنا هذه الذكريات؟!

حد�ث  م�شدر ذكرياتنا �الأ

�لتي مت������ر بن������ا و�لتي ترتك 

آثاره������ا. ولق������د ذهب  فين������ا �

بع�س �لعلماء �إىل �لقول، باأن 

�إدر�ك �حل������ادث لي�س �رسطاً 

أ�شا�شي������اً لرتكه ذكرى عنه يف  �

�لنف�������س، و�ن كل حادث _ 

�شع������وري �أو غري �شعوري _ 

يرتك يف �لنف�س ذكرى تخطر 

يف �لذه������ن، عن������د ح������دوث 

�لالزم������ة خلطوره.  �ملنا�شبة 

�أن  �إىل  �آخرون  وذهب علماء 

هذ� لي�س موؤك������د�ً و�أن �لذي 

يخطر يف �لذه������ن �إمنا هي 

آثار�ً  � ترك������ت  �لتي  �حلو�دث 

�شعورية. ومهما يكن من �أمر 

ف������اإن �لعلماء جميعاً متفقون 

عل������ى �أن �النتباه �إىل �حل������ادث و�الهتمام به 

عامالن قوي������ان يف تذكره فيم������ا بعد. ومن 

هنا كانت ن�شيحة �لعلماء �إىل �لذين ي�شكون 

)�شع������ف �لذ�ك������رة( بوجوب �النتب������اه �إىل ما 

يريدون تذكره و�الهتمام به، ومن هنا �أي�شاً 

ن�ش������ان ال ين�شى ما يهتم به  كان قولهم �إن �الإ

وي�شتثمره، وتاأكيدهم �أن �لطالب �لذي ين�شى 

درو�شه طالب قلي������ل �الهتمام بهذه �لدرو�س 

عدمي �النتباه �إليها. 

ن�شان يف )�لرو�ية(، رو�ية  ثم �إن رغبة �الإ

حد�ث، عامل هام يف تذكرها، فاأنت  بع�س �الأ

أو �شهدت حادثاً ��شرتعى  �إذ� �شمعت ق�ش������ة �

�شدقائك  �نتباه������ك ورغب������ت يف رو�يت������ه الأ

و�أهلك )حفظته( وتذكرته و��شتطعت رو�يته 

أي�شاً كان �إمكان  وذكر تفا�شيله. ومن هن������ا �



الذكريات �سدى ال�سنني

ول   242008 العــــــدد 543 كانون الآ

�لطع������ن يف �شهادة �ل�شهود �لذين روؤو� حادثاً 

عابر�ً مل يحفلو� به ثم دعو� لل�شهادة عنه. 

�أما �لتكر�ر فعامل �لتثبيت هام للذكريات. 

ولنحتط فنق������ول �أن �ملق�شود بالتكر�ر لي�س 

تكر�ر �حل������ادث، فاحل������ادث ال يتكرر ولكل 

أم������ا �لذي يتكرر  حادث فرديت������ه �خلا�شة، �

أياً ما  فرو�ي������ة �حلادث �أو فكرة �حل������ادث. و�

كان �لتكر�ر عامل هام يف �حلفظ و�لرو�ية. 

�ش������ارة �إىل �أن �ملق�شود  وال حميد هنا عن �الإ

بالتك������ر�ر، تكر�ر �لرو�ية، ه������و تكر�رها من 

قب������ل �ل�شخ�س نف�شه، �أما �نتقال �لرو�ية من 

�شخ�س، �إىل �شخ�س فكفيل باأن يدخل عليها 

أو قلياًل من �لتحريف و�لت�شحيف. كثري�ً �

وتخطر �لذكريات يف �لنف�س.. و�خلطور 

يك������ون �إر�دياً �أحيان������اً �أي �إنك ت�شتدعي _ 

ل�شب������ب ما _ ذكرى م������ن ذكرياتك فتخطر 

يف ذهن������ك وتخطر �إىل نف�ش������ك. وقد يكون 

�خلط������ور تلقائي������اً فح������ادث يذك������رك باآخر 

ومنا�شب������ة تذك������رك باأخرى وهك������ذ�... و�إىل 

�خلطور هذ� تن�شب ق������وة �لذ�كرة و�شعفها. 

وقد ال تخطر فيكون �لن�شيان.. 

ن�سان اأم �سديق؟ الن�سيان عدو لالإ

ه������ل ت�شتطيع �أن تت�ش������ور حالتك لو كان 

علي������ك �أن تذك������ر كل �أح������د�ث حياتك؟ هل 

ت�شتطيع �أن تت�ش������ور حياتك لو حتتم عليك 

أتر�حك وجميع  �أن تذكر يف كل حلظ������ة كل �

م�شاكل������ك وكافة م�شائبك ب������ل وحتى جميع 

�أفر�ح������ك؟ �إنه������ا كان������ت تكون حي������اة �شاقة 

ع�ش������رية... و�لن�شي������ان _ به������ذ� �ملعنى _ 

أ�شبغها �هلل عليك.  نعمة �

ولكن �لذ�كرة خو�ن������ة بطبعها تتنكر لك 

أ�شد �حلاجة �إليها، وحتب�س  �أحياناً و�أنت يف �

د بقاوؤك  عن������ك ما يجب �أن تذك������ره و�إال تهدَّ

وت�رسرت م�شاحلك. ثم �أن ذ�كر�تك تزجك 

�أحياناً يف م������اآزق �شعبة وت�شعك يف مو�قف 

خمجلة فكم م������رة تقدم من������ك �إن�شان ي�شلم 

علي������ك بابت�شامة طويل������ة عري�شة، ويحييك 

بذر�عني مفتوحني، لت�شتقبله بابت�شامه بلهاء 

تنم ع������ن ن�شيانك �إياه ومتيت حما�شه فيقول 

م �إىل �إن�شان  لك: ه������ل ن�شيتني؟ وكم مرة تُقدَّ

ويذكر لك ��شمه، ثم تلقاه يف منا�شبة �أخرى 

أن������ك قد ن�شيت  وتتق������دم لتحيي������ه لتكت�شف �

��شمه، ف������ال ت�شتطيع �أن تخاطبه �إال بكلمات 

ألقاب ي�شت�شف منها �أنك قد ن�شيته، فيكون  و�

لذل������ك وقع �ش������يء يف نف�شه ق������د يلحق بك 

أ�شد �ل�رسر. ومب�شاحلك �

م������ر، �أنك حت�س  ولع������ل �أنكى م������ا يف �الأ

�أحيان������اً باأن �ال�شم على طرف ل�شانك، ولكن 

نكى منه �أن  عبث������اً حتاول �لتذكر. ولك������ن �الأ

يح�رسك �ال�شم بعد �أن تفرتق عن �ل�شخ�س، 



الذكريات �سدى ال�سنني

2� ول   2008 العــــــدد 543 كانون الآ

وتكون ق������د ��شتلقيت يف فر��شك فتندفع �إىل 

لعن �ل�شيطان...

وهك������ذ� ترى �أن �لن�شي������ان �شديق وعدو 

و�أن عليك �أن تتعلم فن �حلفظ و�لن�شيان. 

اأنواع الن�سيان:

وميي������ز �لعلماء عادة بني �لن�شيان �ل�شوي 

�ملفرو�������س عل������ى كل �إن�شان و�ملفي������د �أحياناً 

و�مل�������رس �أحياناً �أخرى وبني �لن�شيان �ملر�شي 

�لذي ي�شمونه )�المنزيا( �أو فقد�ن �لذ�كرة.

أن������و�ع. منه������ا �لن�شيان  و�لن�شي������ان على �

�ملوق������ت و�لن�شي������ان �لد�ئم )غ������ري �لنهائي( 

و�لن�شيان �ملطلق. 

أنو�ع  � و�المنزيا )فقد�ن �لذ�ك������رة( على 

�أي�شاً منها:

1 _ �المنزي������ا �ملتقهقرة: ومثلها ن�شيان 

ن�شان �ل������ذي ي�شاب ب�شدم������ة )مادية �أو  �الإ

معنوي������ة( �أح������د�ث فرتة من ف������رت�ت �لزمان 

أ�شب������وع، �شهر، �شنة �أو  �لذي �شبق �حلادث )�

�أكرث(.

2 _ �المنزي������ا �لكلي������ة: �أي �لتي ت�شمل 

كل �ملا�شي. وهي ت�شري عادة ب�شورة متدرجة 

أ �لن�شيان باملا�ش������ي �لقريب ثم يتز�يد  فيبد�

حتى ي�شم������ل �ملا�شي كله. وه������ذ� �لنوع من 

أو د�ئماً وقد يكون  �المنزيا قد يكون عار�شاً �

أو  �شببه �رسر يلحق بالدم������اغ نتيجة �ملر�س �

أ�شبه ذلك. أو ما � تعاطي �لكحول �

3 _�منزيا �لتثبيت )�حلفظ(: )و�مل�شاب 

بهذ� �لنوع من �المنزيا ال يحفظ �شيئاً، ولكنه 

ي�شتطيع تذكر بع�س ما�شيه �لبعيد. 

و�خلرف )�منزيا �ل�شي������وخ( حالة �شائعة 

من هذ� �لنوع من �المنزيا. 

4 _ �المنزي������ا �ملخت�شة. و�مل�شاب بها 

ال ي�شي������ع �إال زم������رة خا�شة م������ن �لذكريات 

�شو�ت �أو  أو �الأ لو�ن � أو �الأ عد�د � كذكريات �الإ

�للغة �لخ...

ولقد عني �لعلم������اء بدر��شة �منزيا �للغة 

و�شموها )�الفازيا(.

تقوية الذاكرة: 

ي�شكو بع�������س �لنا�س من ذ�كر�تهم �شكاية 

مرة ويلج������وؤون �إىل علماء �لنف�������س و�أطبائها 

يلتم�شون عندهم �لن�شيحة لتقوية ذ�كر�تهم. 

ولق������د ��شتغل بع�س �مللمني بعلم �لنف�س هذه 

�لرغب������ة، فو�شع������و� قو�عد ومب������ادئ لتقوية 

�لذ�كرة وجمعوها يف كتب ون�رس�ت �أو فتحو� 

أرباح������اً كبرية فاأفادو�  عي������اد�ت درت عليهم �

و��شتفادو�. كما ��شتغل هذه �لرغبة دجالون 

أ�ش������ارو� بتدريبات ال متت  قال������و� بو�شفات و�

�إىل �لعلم ب�شلة. 

و�ل������ذي نريد تاأكي������ده هنا م������ا �فتتحنا 

به حديثنا م������ن �لقول ب������اإن �لذ�كرة مفهوم 

جتري������دي ال وجود مادي له. ومعنى هذ� �أن 



الذكريات �سدى ال�سنني

ول   2�2008 العــــــدد 543 كانون الآ

�لذ�كرة لي�ش������ت ع�ش������و�ً �أو ع�شلة ن�شتطيع 

أنو�ع  أو ��شتعمال � تقويتها ببع�س �لتمرينات �

من �ملو�شفات وما �إىل ذلك. 

و�إذ� كان م�رسوعاً �أن يحر�س �لنا�س على 

أثر هام يف  تقوي������ة ذ�كرته������م، ملا لذلك م������ن �

�أعمالهم، فاإن من و�ج������ب �لنا�س جمعياً �أن 

يدرك������و� �أن فهم ح������و�دث �حلفظ و�خلطور 

و�لتذك������ر و�لن�شي������ان هو �ل�شبي������ل �إىل تذكر 

�أح�شن. فالتلميذ �لذي يحر�س على تذكر ما 

در�س، و�خلطي������ب �لذي يعنى بحفظ خطبه 

عمال �لذي يهمه �أن يحفظ باأ�شماء  ورجل �الأ

عمالئه، وغريهم م������ن �لنا�س �لذين يريدون 

ذ�كرة دقيقة �أمينة، عليهم �أن يفهمو� عمليات 

�لتعليم و�حلفظ و�لتذكر و�لن�شيان، ليفيدو� 

منه������ا جميع������اً يف تذكر يخ������دم �أغر��شهم. 

وليذكر ه������وؤالء جميعاً �أن �ملبادئ �ل�شحيحة 

يف حت�شني �لذ�كرة قائمة دوماً على حت�شني 

�لتعليم وحت�ش������ني �حلفظ وحت�شني �خلطور 

ثم حت�شني �لن�شيان.

وفيم������ا يل������ي بع�������س �لن�شائ������ح �لعلمية 

�لقائمة على مبادئ علمية �شحيحة:�أوالً _ 

�حر�������س على �لعزم يف �حلفظ، �فر�س �أنك 

قدم������ت لفالن من �لنا�س، و�أن ��شمه قد ذكر 

�أمامك، فال مت������رن باال�شم مرور�ً عابر�ً وال 

تقب������ل �أن يلفظ �أمامك ب�ش������كل غام�س غري 

مفه������وم، و�أعلم �أن ال غ�شا�شة يف �أن تطالب 

بلفظه �أمامك بو�ش������وح، ثم �حر�س على �أن 

حتفظه وتردده لنف�شك لتذكره فيما بعد.

ثاني������اً _ �إذ� عزمت عل������ى �لتعلم؛ كان 

علي������ك �أن تنتبه �نتباهاً �شدي������د�ً ملا تريد �أن 

تتعلمه: على �لطالب �لذي ي�شتمع �إىل �لدر�س 

يريد تعلمه وفهم������ه؛ �أن يحر�س على حفظ 

�لدر�������س، و�أن ينتبه �إليه وي�شتف�رس عما �أغلق 

عليه فهمه.

ثالث������اً _ ��شتخدم، ما �أمك������ن، �ل�شور 

و�لت�شور يف حفظ������ك وتذكرك. �حتفظ يف 

نف�ش������ك بانطب������اع و��شح ع������ن �ل�شيد �لذي 

قابلته، الحظ �شعره ووجهه و�نتبه �إىل عينيه 

وطريق������ة لب�شه، الحظ لهجت������ه �خلا�شة يف 

�لكالم وطريقة تعبريه عن �أفكاره، و�ذكر �أن 

أه������م �ل�شور فاأح�شن  �ل�ش������ور �لب�رسية هي �

��شتخد�مك عينيك. 

ر�بع������اً _ �رب������ط ما حتف������ظ بغريه من 

م������ور، وبتعبري �آخر كّون م������ا ت�شتطيع من  �الأ

نه������ا ت�شاعدك م�شاع������دة كبرية يف  رو�بط الأ

�لتذك������ر فيما بعد: �أن معظ������م طر�ئق تقوية 

�لذ�كرة تعل������ق �أهمية كربى على �لرت�بط يف 

�لتذكر، وكثري�ً ما تاأمر هذه �لطر�ئق باخرت�ع 

�لرو�بط �ال�شطناعية �إذ� مل ميكن �للجوء �إىل 

�لرو�بط �لطبيعية. 
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خام�ش������اً _ �ل������وزن و�لنغ������م و�لتنا�شق 

و�لتنظيم �أعو�ن كبرية على �حلفظ و�لتذكر 

فاجلاأ �إليها. 

مكان  �شاد�شاً _ وزع تعليم������ك بقدر �الإ

وال تره������ق ذ�كرت������ك بح�شوه������ا بالكثري من 

�ملعلومات.

�شابعاً _ ��شمع ما تتعلم، �رِو ما حتفظ، 

ر وبالغ يف �لتعليم  تدرب على �ملهار�ت، ك������رَّ

مكان، ف������اإن يف ذلك عوناً  بق������در �للزوم و�الإ

على طول �لتذكر وح�شنه.

ثامن������اً _ ��شرتح بعد �حلف������ظ و�لتعلم 

فالر�ح������ة )و�لنوم ر�حة( ع������ون على ح�شن 

�لتعل������م ودقة �حلف������ظ. وزع وقت������ك توزيعاً 

حكيماً بني �جلهد �ملنتج و�لر�حة �ملفيدة.

تا�شع������اً _ �إذ� كان علي������ك �أن حتف������ظ 

أ بالنظر  ف�شاًل كب������ري�ً �أو ق�شيدة طويلة �بد�

فيها كلها وتعرف على خمططها �أو خال�شتها 

ثم جزئها جتزئة منا�شبة. 

عا�������رس�ً _ حاالت �المنزيا تعر�س على 

�أطباء �الخت�شا�س.

¥µ
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املو�سيقا فن الفنون:

خرى وخا�شة  تتوزع �لدر��شات �لتي تتناول �لعالقة بني �ملو�شيقا و�لفنون �الأ

�لعم������ارة يف �ملخطوطات �لتي تعود �إىل ع�شور �لق������رن �لتا�شع وحتى �لثالث 

أ كتاب �لكندي ت )874 م( »ر�شالة يف خرب تاأليف �الأحلان«  ع�������رس، حيث نقر�

أق������دم بحث يف �ملو�شيقا �لعربية.   وه������و حمفوظ يف �ملتحف �لربيطاين، ويعد �

ثم كتاب �ملو�شيقي �لكب������ري« للمعلم �لثاين �لفار�بي ت )950( وهو �أهم كتاب 

فن العمارة واملو�سيقا

باحث واآثاري ومفكر �سوري.

العمل الفني: الفنان دلدار فلمر. 

❁

˜

❁
د. عفيف البهن�سيد. عفيف البهن�سي
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يف �ملو�شيقا حتدث فيه عن �ل�شوت و�لنغم، 

الت �ملو�شيقية. ودرجة �ل�شوت، و�أهمية �الآ

أ ف�ش������اًل يف دور �ملو�شيقا يف كتاب  ونقر�

»�ل�شفاء« البن �شينا ت )137(  ثم ظهر كتاب 

دو�ر ل�شفي �لدين ت )1037( وهو كتاب  �الأ

هام يف تق�شيم �الأحلان وتوزيعها.

اأبو حيان التوحيدي:

والهتمامنا مبوؤلفات �أبي حيان �لتوحيدي 

بو�شفه ر�ئد علم �جلمال �لعربي كما و�شفناه، 

يتح������دث يف كتابه �لهو�م������ل و�ل�شو�مل )�س 

231( عن �ملو�شيقا يف نط������اق فل�شفة �لفن، 

أو��������رسه بفن �خلط بو�شفه  حماوالً توحيد �

ب������د�ع �لت�شكيلي عند �لعرب. ولكن  �شيغة �الإ

رومة �لو�حدة �لتي  أبا حيان يجعل �لنف�س �الأ �

ح�شا�شات مهما  توزع �للطف عل������ى جميع �الإ

أ�شكاله������ا، ومن هنا فاإن  �ختلف������ت طبائعها و�

علم �لفن يبقى و�ح������د�ً، �شو�ء �أكان ذلك يف 

�شياغة �لكلمة �شكاًل وم�شموناً �أو جر�شاً، �أو 

يف �شياغة �للحن نقرة �أو حركة وهرمنة، �أو 

يف �شياغة �ل�ش������ورة �مل�شبهة وغري �مل�شبهة. 

أنه مل يتناول فن �لعمارة . ولكن �ملو�شيقا  �إال �

تبقى فن �لفنون.

املو�سيقا واملكان املعماري:

بو�ش������ف علم �ملو�شيقا ف�شاًل من ف�شول 

�لفل�شفة، يرى �أفالط������ون �أن للمو�شيقا دور�ً 

أ�شا�شي������اً يف حتقيق �لتوحي������د بني �أحا�شي�س  �

�لب�رس، فقد كانت و�شيل������ة للعمارة ولتوحيد 

م�شاع������ر �ملحاربني، و�نتقل������ت يف �أوروبة من 

وب������ر� كي ت�شبح فناً  �لكاتدر�ئي������ة �إىل د�ر �الأ

م�شتقاًل عن وظيفة ملحقة بها.

ومنذ بد�ية فن �لعمارة �لدينية كان البد 

�أن يخ�شع ملوجبات �لعزف �ملو�شيقي و�ل�شماع 

أ�شا�شاً يف  بل و�أ�شبحت قو�عد علم �ل�شوت �

حتقيق �ملالءمة بني �ملكان و�ملو�شيقا، وكانت 

مث������ل لهذه �ملالءمة   �شال������ة فيينا �لنموذج �الأ

.ولقد ��شتخل�س �ملعم������اري �مل�شهور �أدولف 

لو�س �رسورة �الهتمام مبو�د �لبناء  لتحقيق 

ف�ش������ل. ومع ذلك فاإن  �لوظيفة �ل�شمعية �الأ

�لطرز �ملعمارية �لقوطية و�لباروك ال تتو�فق 

جميعها مع �رسور�ت �ال�شتماع �ملو�شيقي.

علم اجلمال املقارن:

�أ�شب������ح �حلدي������ث ع������ن �لفن يتج������ه �إىل 

جميع �لفن������ون، �شو�ء كانت فنون������اً ت�شكيلية 

�أو مو�شيقي������ة �أو معماري������ة، و�أ�شبح مو�شوع 

عل������م �جلمال �لفنون جميعاً دومنا تفريق يف 

بنيتها. وال يخفف من ه������ذه �لقاعدة �جتاه 

بع�س �ملفكرين للحديث عن علم �جلمال من 

خ������الل �ل�شورة وحدها، �أو من خالل �خلط 

أبو حيان �لتوحيدي، �أو من خالل  كم������ا فعل �

�لعمارة كما ت�شورها فيرتوفيو�س.
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ولع������ل علم �جلمال �ملقارن �لذي �قرتحه 

�شوري������و E. Souriau  يف كتاب������ه تقاب������ل 

�لفن������ون، كان لتوحي������د �لبح������ث يف �جلمال 

و��رس �جلمالية يف  �لفني، وللتاأكي������د على �الأ

كل فن من �لفنون.

�إن عل������م �جلم������ال �ملقارن �ل������ذي نو�فق 

بد�عي������ة جميعها،  عليه هو عل������م �لفنون �الإ

فه������و يتحدث ع������ن عنا�رس �جلم������ال �لفني 

يف �ملو�شيق������ا �أوالً، ثم يف �لعم������ارة و�ل�شورة 

و�ملنحوتات، مع �الع������رت�ف �أن كاًل من هذه 

�لف������روع �لفنية ي�شكل عاملاً جمالياً بذ�ته، له 

أبعاده يف �ملكان و�لزمان، ويف �ملادة و�لروح،  �

ويف �حلقيق������ة و�خليال، ولكنه������ا تتجه كلها 

أثر فني �إبد�عي �شالته �إن�شاء فن  �إىل �إنت������اج �

جميل يحقق �إمتاع �لذ�ئقة، و�ل�شمو بالروح 

ن�شانية. �الإ

م�سطلحات املو�سيقا يف فن العمارة

م������ن �لبديهي �أن يتناول هذ� �لعلم بع�س 

دب �لعربي، مثل  �مل�شطلحات �لنقدية يف �الأ

�لت�شبيه و�ال�شتع������ارة و�ملجاز يف علم �لبيان، 

ت�شاعده يف حتليل جمالية باقي �لفنون، بيد 

�أن م�شطلحات �ملو�شيقا تبقى �أكرث �لت�شاقاً 

ببنية �لفنون جميعها، وكثري�ً ما ��شتعار نقاد 

�لفن و�لعمارة ه������ذه �مل�شطلحات يف حتليل 

أو �لبناء �ملعماري ، كالهارموين  �لعمل �لفني �

)�لتناغم( و�لكونرت��ش������ت )�لت�شاد( وغريها 

. وم������از�ل �ل�شلم �ملو�شيق������ي �ملوؤلف من �شبع 

لو�ن �لطيفية  درجات مو�شوع مقارنة مع �الأ

يقاع  �ل�شبعة يف فن �لت�شوي������ر. بل ماز�ل �الإ

أ�شا�شاً يف  بو�شفه عم������ود �للحن �ملو�شيق������ي �

حتليل فن �لعمارة.

اأوجه التقارب واالختالف:

م������ن �مل�شلم ب������ه �أن �أوج������ه �خلالف بني 

أ�ش������كال �لفنون تكاد تك������ون نوعية ، وتكون  �

أ�شا�شي������ة �إذ� وقفنا عند حدود �ملادة  �أحياناً �

�لتي توؤ�ش�س �لعمل �لفن������ي، و�لتقنية �ملتبعة 

يف تنفيذها.

و��رس �لتي  بيد �أن �أوجه �لتقارب وقوة �الأ

أو كاتدر�ئية وبني  نبحث عنها بني بناء جامع �

أو  قطعة مو�شيقية، �عتماد�ً على مقام معني �

جملة مو�شيقي������ة معينة، توؤكد ما يهدف �إليه 

علم �جلمال �ملق������ارن، بو�شفه فل�شفة نقدية 

بد�ع �لفني و�لتذوق، وال يهتم  مو�شوعه������ا �الإ

ه������ذ� �لعلم باملادة و�لتقني������ة لكونها خا�شعة 

ثر  �شياء �لثابتة بذ�تها. بل يهتم بدر��شة �الأ لالأ

�لفني بو�شفه خلقاً و�إبد�عاً، �شو�ء �أكان حلناً 

أو نحتاً. �أو �شورة �أو عمارة �

و��������رس �لفنون ال  ونح������ن يف در��شتن������ا الأ

عمال �ملختلفة  يهمنا �حلديث عن حماكاة �الأ

أو ترجمتها، كاأن يقتب�س �مل�شور من ق�شائد  �
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 E. De �ل�شع������ر كم������ا فعل دوالك������رو�

أو �أن يقوم مو�شيقي بتلحني  � .lacroix
أو �أن يقوم �ملعمار  ق�شائد نز�ر قباين،  �

 F.Rude رود  �لفرن�ش������ي  و�لنح������ات 

بت�شكيل م�شهد على و�جهة قو�س �لن�رس 

يف باري�س، ميثل فريق �ملار�شيلييز وقد 

�شبقه �ملو�شيقي �شوم������ان بتقدمي هذ� 

�أعمال �قتبا�شية  �للحن �لثوري. فهذه 

تخرج عن مو�شوع در��شتنا.

العمارة املو�سيقية واحلد�ص:

عندما ن�شتعري مقول������ة �شوريو »�إن 

�لعمل �لفني ه������و جمموعة خ�شائ�س 

ميك������ن  وبن������اءة  مت�شاف������رة  ح�شي������ة 

�إرجاعها �إىل منظومة متدرجة كال�شلم 

�ملو�شيق������ي«، يدفعنا ه������ذ� �لقول �إىل 

زيارة بناء �جلام������ع �ملدر�شة لل�شلطان 

ح�شن يف �لقاهرة، لكي نده�س بتن�شيق 

عنا�������رس �لبناء و�لزخ������ارف وببنائه �ل�شامخ 

أفنائه �لرحبة.  وتغمرن������ا �أمام هذ� �لبناء  و�

جالل و�لهيبة، و�أحا�شي�س تذوقية  م�شاعر �الإ

نا�شيد  ال تختلف عن �أحا�شي�شنا يف �شماع �الأ

أو �لتجوي������د �لقر�آين، فاإذ� كان هذ�  �لدينية �

�لبن������اء كياناً م�شخ�شاً يحم������ل قيماً جمالية 

ت�شكيلية ومعماري������ة، فاإنه �أي�شاً يخفي قيماً 

مو�شيقي������ة روحاني������ة ال ن�شتطي������ع قر�ءته������ا 

بح�ّشنا، بل بحد�شنا ومب�شاعرنا �لوجد�نية.

������ة بناء م������ادي م�شخ�س تدركه  ولكن ثمَّ

�حلو��س، وثمة بناء روحاين مو�شيقي ندركه 

باحلد�س.

 H. وه������ذ� م������ا دع������ا �إلي������ه برغ�ش������ون

Bregson م������ن �أن �لتعامل مع �لفن بجميع 
�أطيافه، ال يتم عن طريق �حل�س �ملقابل للمادة 

  Intuition ل�شاكنة، بل عن طريق �حلد�س�

حل������ان �لزمانية �ملتحركة �ملن�شابة  �ملقابل لالأ

باإيقاعات مو�شيقية.
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الوجود الظاهري والوجود الباطني:

يتجلى �لعم������ل �لفني يف وجودين، وجود 

ظاه������ري يح������دد ف�شائله ونوع������ه، ووجود 

باطني يحدد �شفته بكونه فناً.

ويف در��شاتنا �لنقدية لفن �لعمارة، نقف 

�أوالً �أمام �لوجود �لظاهري �ملادي ملن�شاأة ما، 

أك������ر�. بحثاً عن عنا�رس  ولتكن تاج حمل يف �

�جلمال �ل�شكلية  . ولك������ن �إذ� تبنينا قو�عد 

علم �جلمال �ملق������ارن، فاإننا نتحرى يف هذه 

�ملن�شاأة ما ور�ء �لوجود �لظاهري، �أي �لوجود 

�لباطني �لروحاين، لن�شل �إىل عامل �ملو�شيقا 

�لزماين، عندها �شن�شتعري جميع م�شطلحات 

�ملو�شيق������ا لكي ن�شل يف در��شتنا �لنقدية �إىل 

حتديد جميع �لعالقات �لتي توؤ�ش�س ع�شوياً 

يقاع،  منظوم������ة �لفن. ومن هذه �لعالقات �الإ

و�جلر�س، و�لتناغم �لتي ميار�شها �ملو�شيقي 

و�ملعم������ار معاً على تباين �لعمل �لفني، ولكن 

بن�ش������اط متماثل يف ظ������روف متنوعة ولكنها 

متو�زية.

يف الت�سل�سل والتماثل:

يبدو هذ� �لتماثل و��شحاً يف مقطوعات 

مو�شيقي������ة تقوم عل������ى �لت�شل�ش������ل، وكما يف 

أر�بي�شك Arabesques ل�شومان  مقطوعة �

Shouman، ف������اإن �ن�شياب �أحلانها، وتتابع 
�إيقاعاته������ا وتل������ون نغماتها كل ه������ذ� ينقلها 

�إىل �لوج������ود �لباطني لكاتدر�ئي������ة نوترد�م 

أ وقائع مو�شيقية تثري  يف باري�س، حيث نق������ر�

يف خميالنا وعو�طفن������ا عاملاً مماثاًل ملو�شيقا 

�شومان تلك.

وق������د يك������ون �لق������ول �ل�شائ������ر �إن جميع 

�لفنون مو�شيقا �شحيح������اً، وقد يكون معيار 

جناح �لعم������ل �ملعم������اري قاب������اًل �أن ينطوي 

يف وج������وده �لباطني على عنا�������رس �ملو�شيقا 

وقو�عده������ا، على �أن هذ� �لقول لي�س �شاماًل 

جمي������ع �ملن�شاآت �ملعمارية، وخا�شة تلك �لتي 

�عتمدت �لريا�شيات وحدها يف ت�شميمها، 

كم������ا مت يف �لعم������ارة �لكال�شي������ة �ملحدثة يف 

فرن�ش������ا، و�لتي ق������اد �جتاهه������ا �لريا�شي و 

 Q. de لع������امل و�ملعمار كاترم������ري دوكان�شي�

Qancy، ك������رد فعل لتيار �لعمارة �لو��شع يف 
ع�رس �لباروك، و�لذي �متد قرنني من 17 و 

أوروب������ة، موؤكد�ً على �لوجود �لغنائي  18 يف �

ثار �لتي ماز�لت باقية،  �لباطني يف جميع �الآ

أ�شها بناء جامعة �ل�شوربون للمعمار  وعلى ر�

ل������و مر�شي������ه Le Mercier، وبن������اء ق�رس 

.Le  Veu فر�شاي للمعمار لوفو

ويجب �أن ال نن�ش������ى ق�شور �حلمر�ء يف 

غرناط������ة وقد جتلت �ملو�شيق������ا يف عمارتها 

عمدة  �لد�خلية باأحلان �لرق�س ، و�إيقاعات �الأ

قو��س، وطنني نو�فري �ملياه �ملا�شية. و�الأ
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وعن������د در��شة ه������ذه �لق�ش������ور ال بد �أن 

نعتمد م�شطلح������ات علم �ملو�شيقا، فرنى يف 

)ميلودي(،  تعاقب �لعنا�رس �ملعمارية �أحلاناً 

آل������ف عنا�رس �لبن������اء عمارة  كما ن������رى يف تا

وزخرفة تناغم������اً )هارم������وين(، ويف تعاقب 

عم������دة �إيقاع������اً )ريتم( . وتبق������ى ق�شور  �الأ

�حلم������ر�ء �شمفوني������ة عربية تن�ش������د �أحلان 

ندل�س. �شالمي يف �الأ �لرخاء �ملعماري �الإ

يف ق�شيدت������ه ) غرناط������ة ( يتذكر نز�ر 

قباين بيته �لدم�شقي :

يف مدخل احلمراء كان لقاوؤنا 

ما اأطيب اللقيا      بال ميعاد

   وراأيت منزلنا القدمي ..وحجرة

كانت بها اأمي .. متّد و�سادي

واليا�سمينة ر�سعت بنجومها

ن�ساد .. والربكة  الذهبية االإ

بد�ع و�جلميل   هك������ذ� تبدو لنا مقولة �الإ

بعي������دة �أن تعن������ي فقط �لوج������ود �لظاهري 

للمن�ش������اأة �ملعمارية، بل ال بد من �لتفاعل مع 

�لوجود �لباطني لتعزيز �ل�شفة �لفنية لهذه 

�ملن�ش������اأة، ب�رسف �لنظر ع������ن �لوظيفة �لتي 

تقوم بها.

بني املو�سيقا والريا�سيات:

ويف  غريقي������ة  �الإ �شامو�������س  جزي������رة  يف 

�لق������رن �ل�شاد�س قبل �مليالد، كان �لفيل�شوف 

فيثاغور�������س ق������د �أثبت عالقة ب������ني �لتناغم 

�ملو�شيقي و�لريا�شيات، و�كت�شف �أن �لنغمات 

�ملتاآلف������ة �لناجمة عن �هت������ز�ز �لوتر، تقابل 

ق�شم������ة �لوتر باأع������د�د �شحيح������ة، و�أن ثمة 

تو�فقاً وتناغماً ب������ني �لطبيعة و�لعدد. وبعد 

�أن �نتق������ل فيثاغور�������س �إىل �لطبيع������ة حيث 

�كت�ش������ف فيها تكويناً عددي������اً ب�شيطاً، �نتقل 

�إىل �لعمارة ومثالها �حلد�ئق �ملعلقة �لبابلية 

هر�م������ات �مل�رسي������ة �لقدمي������ة حي������ث  ، و�الأ

��شتعمل �ملعماريون �لعالم������ات �لعددية. ثم 

�نتقل �إىل �ملو�شيق������ا مربهناُ عالقتها بالعدد 

و�لريا�شيات.

لق������د نقل فيثاغور�������س �ملعرفة �جلمالية 

من ع������امل �لتجربة �إىل ع������امل �لربهان، ونحن 

نعرف عنه نظرية يف علم �ملثلثات و�كت�شافه 

�لعالقة بني �أ�شالع �ملثلث �لثالثة، ولقد تابع 

تلميذه �إقليد�������س �كت�شافاته �لهند�شية، ولعل 

هذه �لنظري������ات �لعددية �نتقلت �إىل �لعمارة 

�شالمية، �إذ يب������دو �ملقيا�س �لفيثاغور�شي  �الإ

و��شح������اً يف ق�ش������ور �حلم������ر�ء، كم������ا يبدو 

قليدي يف �حلّيز ذو �لبعدين. �مل�شتوى �الإ

حيث بد� �لفنان �ملعمار عاملاً بالريا�شيات 

مو�شيق������ا  وخا�ش������ة  للمو�شيق������ا  وعا�شق������اً 

�ل�شم������اح و�ملو�شحات �لتي يتمثل �إيقاعها يف 

بالط �حلم������ام يف غرناط������ة ذي �لت�شاميم 
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و�لوحد�ت �ملتكررة �لقامتة و�لفاحتة، بنف�س 

�ل�شكل �ملتحرك م������ن و�شع �إىل �آخر مقابله، 

وحول ذ�ت نقطة �النتقال . وتنتقل �حلركة 

�لدور�نية �شادح������ة باإيقاع منغم ومتحرك ، 

يف �شي������اق حلن متالأ �أ�شو�ته �لقاعة، متاآلفة 

مع �أ�شو�ت �لنو�فري و�مل�شاقط.

ن�ش������ان يتح������دث  ويف كتاب������ه �رتق������اء �الإ

برون�شكي Brunski عن هذه �ملثلثات �لتي 

تب������دو وكاأن �لريح ع�شفت به������ا �إذ باألو�نها 

ربع������ة تظهر نوعاً ب�شيط������اً من �لتماثل يف  �الأ

�جتاه������ني. �إذ بو�شعك �أن تنقل �لطر�ز �أفقياً 

�أو عمودياً، �إىل �أو�شاع متطابقة جديدة تبدو 

يف حركيه عدم ��شتقامة �أ�شالع �ملثلثات كما 

لو ع�شفت بها �لريح.

من خ������الل هذ� �مل�شهد نت�ش������ور �إىل �أي 

مدى كان هذ� �ملوق������ع مناخاً مالئماً جلوقة 

حمر يرقبها  مو�شيقية كان عبد �هلل ب������ن �الأ

ف������وق �رسف������ة عالية،  كم������ا يتاب������ع حركات 

�لر�ق�شني و�لر�ق�شات .

 لقد �ش������اء �ملعم������ار �أن يجع������ل �لعمارة 

�لد�خلية يف ق�رس �حلم������ر�ء بيئة مو�شيقية 

،و ماز�ل �ل�شياح و�لز�ئ������رون �ليوم يتمتعون 

ندل�شية �لتي عربت عن  مبو�شيقا �لعمارة �الأ

أي������ام �ل�شقوط  أيام �لف������رح، كما عربت عن � �

مل. و�الأ

بني األوان الطيف والهارموين:

 ال �ش������ك �أن علم �جلمال �ملقارن �ملقرتح 

أل������و�ن �لطيف  يتن������اول تاأكي������د �لعالقة بني �

�شو�ت  ل������و�ن ت�شارك �الأ و�لهارموين، و�أن �الأ

�ملو�شيقي������ة يف ��شتجابتها لتو�ت������ر �هتز�زي 

فيزيائ������ي . ور�أى �أحد �لعلماء �إمكان تطبيق 

بالتو�فق  �خلا�ش������ة  �لريا�شي������ة  �لعالق������ات 

لو�ن . وهذ�  �ل�شوتي تطبيقاً مبا�رس�ً على �الأ

 P. ما طبق������ه �مل�شور �ل�شوي�������رسي بول كلي

Klee يف بع�������س �أعماله، وق������د �أطلق عليها 
م�شطلحات مو�شيقية.

�أبحاث������اً  ق������دم  م������ن  �أول  نيوت������ن  وكان 

ألو�ن �لطي������ف �ل�شم�شي  مو�شوعه������ا عالقة �

مر عامل �آخر  باملدرج �ملو�شيقي،  حتى �أكد �الأ

أثب������ت تطابقاً كامناً  ��شمه دروبي�س 1852 و�

ألو�ن �لطيف و�مل������درج �ملو�شيقي. وقد  ب������ني �

مر عن������د �النطباعيني �إىل �العتقاد  و�شل �الأ

�جلازم بهذه �لعالقة.

لوان ال�سفافة ن�سيد النور: االأ

كان نيوتن قد حت������دث منذ �لعام 1666 

ل������و�ن . ون�شتطي������ع ��شتعادة  ع������ن تد�خل �الأ

أو �لقمريات  �أفكاره لتف�شري دور �ل�شم�شيات �

�لت������ي تزين �لعمارة يف �ليمن �أو يف �حلجاز، 

موي و�لبيوت �لدم�شقية  وكما يف �جلامع �الأ

�لقدمية.
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لق������د ب������دت ه������ذه �لنو�فذ �لت������ي ت�شف 

عن �شوء �لنهار و�ل�شم�������س ق�شائد �شعرية، 

ت�شي������ف �إىل �لقب������ة و�جل������در�ن �جلام������دة 

حمر،  زرق و�الأ �نعكا�شات باللون �الأخ�رس و�الأ

�شكال،  �شم������ن �إط������ار�ت ج�شية خمتلف������ة �الأ

هكذ� ي�شب������ح �لزجاج �ملع�ش������ق كما ي�شمى، 

�إ�ش������ارة هامة الأحلان م�شع������ة ت�شقط �أحياناً 

على �شفحات بالطات �لقي�شاين �لتي تغطي 

و�جهات �مل�شاجد يف �أ�شفهان.

ويقول غارودي R. Garodi »�إن �نعكا�س 

�ل�شم�������س على لوح������ات �لقي�شاين ذ�ت �للون 

�ل������الزوردي يف م�شاجد �أ�شفه������ان يوؤدي �إىل 

ألو�نها يف كل �شاعة من �شاعات �لنهار  تغيري �

كاأنها مو�شيقا ن�شيد �لنور«.

عرائ�ص ال�سماء واملقرن�سات:

ونعود �إىل �لت�شكيالت �حلجرية �لتي تتوج 

أو تتوج �ل�شو�مع  بنية �لعامة كامل�شاج������د � �الأ

وت�شم������ى »عر�ئ�س �ل�شم������اء«.  هي عالمات 

أو م�شننة  م�شننة مدرجة يف م�شجد قرطبة، �

زهر، ماز�لت  مورقة يف جامع �بن طولون و�الأ

تنق������ل �إىل �مل�شاهد �شدى �إيقاعات �ملقامات 

�ملو�شيقية و�لرق�س �ل�شويف.

أك������رث و�شوحاً وداللة يف  وتبدو �ملو�شيقا �

�ملقرن�شات �لتي تفنن �ملعمار يف �إن�شائها يف 

أك������رث �ملباين، فهي جمموع������ة من �ل�شنجات  �

أنغاماً �إيقاعية �شاعدة وهابطة.  �لتي تعزف �

تنقل ترجيعات مو�شيقي������ة تذكرنا بحفالت 

ن�شاد �لديني. �لذكر و�الإ

احلركة والزمان  يف العمارة:

�لعم������ارة  عنا�������رس  تب������دو �حلرك������ة يف 

وزخارفه������ا حيوية ببعده������ا �لزمني كما هو 

�حلال يف �ملو�شيقا، مما يجعل هذه �لعنا�رس 

أنها لي�شت جمرد جماد . وتبقى  �أكرث حيوية و�

أ�شا�شية للفنون  حركة �لتعبري �شفة مهم������ة و�

جميعها.

يقاع �ل�شوتي �لذي يبدو  و�أ�شل �حلركة �الإ

عمدة و�لقناطر،  يف �لعمارة فر�غات بني �الأ

و�لذي ن�شميه �شكوناً �أو فر�غاً، بل هو �شعي 

مق�شود تفر�شه مو�شيقا �لعمارة �لتي نادر�ً 

ما حتدثن������ا عنها ونحن مكبلني  مبو��شفات 

عل������م �جلم������ال �لتقليدي �ل������ذي يف�شل بني 

�أمناط �لفنون بحو�جز قا�شية.

يقاع �مل������وزع يف جميع �أطر�ف  وه������ذ� �الإ

�شالمية ، ن�شمعه موقعاً على �آالت  �لعمارة �الإ

الت �ملو�شيقية، �لطبل  حجرية تن������وب عن �الآ

نا�شيد �لدينية. و�لدف و�ملزمار و�الأ

وثمة ن�شوة طربي������ة نعي�شها ونحن نتمتع 

يقاع������ات �لتي  بتناغ������م جمموع������ات م������ن �الإ

ت�شكل حرك������ة مو�شيقية ت�شدح من �لفتحات 

قو��س، مما ن������ر�ه و��شحاً يف  عم������دة و�الأ و�الأ



فن العمارة واملو�سيقا

ول   3�2008 العــــــدد 543 كانون الآ

موي �لكب������ري يف دم�شق،  �شحن �جلام������ع �الأ

يقاعات �ملكون������ة من هذه  حي������ث تت������وزع �الإ

أو �لفر�غية، مما ي�شكل  �لعنا�������رس �لبنائي������ة �

�شمفوني������ة معمارية البد �أن ن������رتك لل�شعر�ء 

أن�شودة �شوفية. �حلق يف نظمها �

يقاع نر�ه  ومث������ال هذه �الن�شيابي������ة يف �الإ

أن�شاأها �ملعمار  يف م�شاج������د ��شتنبول �لت������ي �

�شن������ان وغريه كاملعمار د�وود �آغا �لذي �شمم 

حمدي������ة ، حيث تبدو  زرق - �الأ �مل�شج������د �الأ

�لقب������اب و�أن�شافها متتابع������ة ب�شكل �ن�شيابي 

ب������د�ع ، حتاك������ي �الن�شيابي������ة  غاي������ة يف �الإ

نغام  �لت������ي تتجلى بان�شح������اب �الأ �ملو�شيقية 

ح�شب �ملقامات و�لتو��شيح، وح�شب �لتجويد 

�لقر�آين �ملو�شيقي.

ي�شتدعي هذ� �مل�شه������د �ملعماري تلقائياً 

�لع������ودة �إىل مو�شيق������ا �لتقا�شي������م �لتمهيدية 

لع������زف �لقطع �ملو�شيقية �ملطولة ، مما يوؤكد 

و��رس بني بنية �لعمارة وقو�عد �ملو�شيقا. �الأ

�شالمي  لقد تبني  بج������الء �أن �ملعمار �الإ

ح������اول د�ئم������اً حتويل �ملن�ش������اأة �ملعمارية �إىل 

مناط������ق موزعة باإيقاع������ات �ن�شيابية، �شمن 

نظامي������ة معماري������ة مو�شيقي������ة حتقق وحدة 

�لتعب������ري . وقد حت������دث عنها عب������د �لقادر 

أو �لتعليق .  �جلرجاين يف نظرية )�لنظ������م( �

أنه تو�شع يف بحث عالقة �للفظ باملعنى،  ومع �

أي�ش������اً عن �لرت�دف و�لتماثل  �إال �أنه حتدث �

أنو�ع �لفن������ون )�ل�شناعات(. وما  يف خمتلف �

�لف�شاح������ة و�لبالغة �إال �������رسب من �رسوب 

�ملو�شيقا.

ن�شان بالطبيعة بو�شفها  حتدد عالقة �الإ

�أم جميع �لفنون، و تتكامل فيها �حلركة �ملرئية 

باحلركة �ل�شمعية، �أي �للون بال�شوت.

و�ملو�شيق������ا حركة يف �لزمان ت�شفي على 

�لعمارة �ملكاني������ة �ل�شفة �لزمانية من خالل 

أنغام وت�شاد. ما حتتويه من �إيقاعات و�

املو�سيق���ا  ب���ني  الفيزيائي���ة  العالق���ة 

والعمارة

نحن نع������رف فيزيائياً �أن �ملو�شيقا تتاألف 

م������ن جمموع������ة �أ�ش������و�ت، و�ل�ش������وت ي�شكل 

تردد�ً لعدد حمدد م������ن �لذبذبات يف �لثانية 

�لو�حدة. كذلك يقوم �للون على عدد حمدد 

من �لذبذب������ات ولكنها متع������ددة تفوق قدرة 

�ل�شمع  . ويتجلى هذ� �لتو�فق بني �لذبذبات 

�ل�شمعي������ة يف مو�شيق������ى كور�شاك������وف، �أويف 

مو�شيقا �لتو��شيح و�ملقام������ات،  مع ذبذبات 

�للون يف �لعمارة و�لفنون �لت�شكيلية .

عمارة بعد �حلد�ثة و�ل�شمري �ملو�شيقي:

يف ع�������رس �حلد�ثة، مل يعد ف������ن �لعمارة 

باحثاً عن �ل�شمو و�جل������الل كما يف �لعمارة 

�لكال�شي������ة �لت������ي �عتم������دت عل������ى �ملبادئ 
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�لريا�شي������ة يف حتدي������د �لت������و�زن و�لتناظر 

و�ل������رتد�د، ب������ل �أ�شبح هذ� �لف������ن يدخل يف 

�شمري �ملن�شاأة �إذ� جاز �لتعبري، هذ� �ل�شمري 

�ملو�شيقي �لذي يرفع �لعمارة من �لثبات �إىل 

�حلرك������ة، ومن �ملكان �إىل �لزمان، ومن �ملادة 

�إىل �ل������روح ،�متد هذ� �العتق������اد �إىل عمارة 

م������ا بعد �حلد�ث������ة �لتي ظهرت من������ذ نهاية 

�لقرن �لع�رسين و�لتي �عتمدت يف ت�شميمها 

ل������و�ن �لطيفية �ملعربة عن  �ملعم������اري على �الأ

�أحل������ان و�إيقاع������ات مو�شيقي������ة ��شتقرت يف 

�لوجود �لباطني لهذه �لعمارة، ويف فلوريد� 

نرى مثاالً يف عم������ارة و�لت ديزين -دولفني 

.M. Graves للمعمار مي�شيل غر�في�س

لقد تبني للناقد جنكز Jenkes يف عمارة 

ن�شائية ال تقوم  بعد �حلد�ثة �أن �لعمليات �الإ

فقط على �لهند�شة �لعقالنية �لريا�شية، بل 

تقوم على عالقات مو�شيقية منها �لتعار�س، 

يقاع، وعل������ى عالقات لونية  و�لتو�ش������ط و�الإ

من�شجم������ة مع �لعالم������ات �ملو�شيقية لتكوين 

و�قع فن������ي �أكرث روحاني������ة وزمانية، يتحرك 

�لو�ق������ع �ملادي �ملكاين �لثاب������ت، للو�شول �إىل 

أثر يتمتع باجلمال و�لروعة و�لدقة و�لطرب  �

أي�ش������اً. و�لعم������ل �لفني كالعم������ارة �ملعا�رسة  �

و�ملو�شيق������ا �حلديثة ال ي�ش������د حاجة وظيفية 

وح�شب، بل ي�شعى لتحقيق عمل فني، و�لفن 

هو كل �لفنون كما ذكرنا.

¥µ
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جميلة بوحريد.. �سعرية البطولة منوذج املراأة البطل 

يف �ش������ور �لتعذيب جلميالت �جلز�ئ������ر و»جميلة بوحريد«، جند �لكتابات 

ردن: )جميلة �جلز�ئرية( لعي�شى  �ل�شعري������ة ت�شيد وتتغنى ببطولتها: فم������ن �الأ

�لناعوري. ومن �ل�شعودية )جميلة( لطاهر زخم�رسي،. ومن �ل�شود�ن: )ر�شالة 

�إىل جميلة( ملحمد �لفيتوري. ومن �شوريا: )جميلة بوحريد( لنز�ر قباين. 

�سطورة �سطورةأة الأ �سطورةاأة الأ أة الأ �سطورةجتليات جميلة بوحريد.. املر أة الأ �سطورةجتليات جميلة بوحريد.. املر �سطورةأة الأ �سطورةاأة الأ أة الأ �سطورةجتليات جميلة بوحريد.. املر �سطورةاأة الأ أة الأ

بة امل�رسح العربيسبة امل�رسح العربيسبة امل�رسح العربي سعلى خ�سعلى خ�

ناقد وباحث جزائري )جامعة عنابة(.

العمل الفني: الفنان زهري ح�سيب.

❁
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د. حفناوي بعليد. حفناوي بعلي
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)جز�ئري������ة، وجميل������ة ت�شل������ي( ل�شوقي 

�لبغد�دي. )�جلز�ئر �لبا�شلة( لعلي �جلندي. 

)جز�ئرية يف جي�س �لتحرير( لعزيزة هارون. 

)�إىل جميلة ب������و با�شا، و�إىل �أطفال �جلز�ئر( 

ل�شليم������ان �لعي�شى. وعبد �ل������و�رث �ل�شويف 

م������ن �شورية ي�شور ماأ�شاته������ا يف ر�شائل على 

ل�شانه������ا هي تطول �أحيان������ا وتق�رس �أحيانا. 

و)جز�ئري������ة( ملحم������د �مل�������رسي. و)جميلة( 

ل�شفيق �لكمايل. و)�شحك������ة جميلة( حل�شن 

�لبياتي. )نحن وجميلة، و�لر�ق�شة �ملذبوحة( 

لن������ازك �ملالئكة. وب������در �شاك������ر �ل�شياب يف 

ق�شيدت������ه)�إىل جميلة(. )غنوة ود�د( ل�شادق 

�ل�شائغ مهد�ة �إىل جميلة بوحريد. و)جميلة( 

حم������د هي������كل. و)بنت �جلز�ئ������ر( لروحية  الأ

�لقلين������ي. و)جميلة( ملمت������از �ل�شيد �شلطان. 

أبو  ومن �شعر�ء لبنان: )وجه جميلة( ل�شوقي �

�شقر�. ومن فل�شطني كمال عدو�ن )�ملنا�شلة 

�لعربي������ة �جلز�ئرية جميل������ة بوحريد(. ومن 

ق�ش������ى حممد �لطوب������ي )�شفرية  �ملغ������رب �الأ

أور��س(.  �

وهناك ع�رس�ت �لق�شائد �لتي قيلت يف 

»جميلة بوحريد« م�شيدة ببطولتها، م�شورة ما 

قا�شت من عذ�ب و�آالم على �أيدي �جلالدين، 

وو�شفت فيها ق�ش�������س �شعرية، وم�رسحية. 

لقد برهنت ب�شربها وجلدها، و�ئتمانها ل�رس 

ن�شانية  رفاقها يف �جلهاد على قوة �لنف�س �الإ

ميان؛ على حتمل عذ�ب �جل�شد  �لعامرة باالإ

مهما �أفنت فيه �ملتوح�شون. ففيها نظم نز�ر 

قباين ق�شيدة مطول������ة يف »جميلة بوحريد« 

جيال، وباأنها  منوها بخلودها عل������ى مدى �الأ

أدبه������ا، ببطولتها  جزء م������ن تاريخ ب������الده و�

أثارت �لعو�طف  �لر�ئعة. �أهاجت �حلما�شة و�

و�النفع������االت. و�أ�شبحت كلم������ات �لق�شيدة 

�أغنية تردد على ل�شان كل عربي من �خلليج 

�إىل �ملحيط.

 ومل تك������ن هذه �لق�شي������دة على كل حال؛ 

أن�شدت  أو � هي �لق�شيدة �لوحيدة �لتي قيلت �

يف ق�شي������ة )جميل������ة بوح������ريد(. فقد �نطلق 

قالم  ل�شان �ل�شعر�ء من عقاله، و�نطلقت �الأ

لتث������ري من خ������الل ق�شي������ة جميل������ة بوحريد 

ق�شية �جلز�ئر كله������ا، وب�شورة خا�شة منها 

حر�ر يف  وح�شية �لقمع �ال�شتعماري لثورة �الأ

�جلز�ئر. �حتلت �ملنا�شلة �جلز�ئرية »جميلة 

بوحريد« حيز� كبري� يف ف�شاء �مل�رسح �لعربي.  

و�شنحاول عر�������س مناذج م�رسحي������ة عربية  

تناولت مو�شوع تعذيب و�شجن »جميلة« �هتم 

بها �لعديد من �لكتاب، وجاءت �شهرتها حيث 

خريات وال�شيما يف  طغت على �جلميالت �الأ

�مل�رسق �لعربي. فاأ�شاد ببطولتها �لكاتب عبد 

�هلل �لقويري مب�رسحي������ة عنو�نها »جميلة«. 
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ونظم �لكاتب �مل�رسي كامل �ل�شناوي »�أوبريت 

أنتجت �أ�رسة هو�ة �لفن  / م�رسحية جميلة«. و�

/ �لبحرين م�رسحية »جميلة بوحريد«. و�أبدع 

�ل�شاع������ر �مل�رسح������ي �مل�رسي عب������د �لرحمن 

�ل�رسقاوي م�رسحية »ماأ�شاة جميلة«.

اأوب���رت / م�رشحي���ة جميل���ة.. للكات���ب 

امل�رشي كامل ال�سناوي 

 كذ� عال������ج كامل �ل�شن������اوي يف »�أوبرت 

جميل������ة«، وهي م������ن �مل�رسح �لعرب������ي و�لفن 

�لثوري. ماأ�شاة جميلة بنف�س �لروح �ملت�شامية، 

و�لت�شعيد �لبطويل، وهل������لَّ للموتة �ل�رسيفة 

تق������رتب من �إحدى بط������الت �جلز�ئر، وحد� 

بطال مثل:  جميل������ة مبا حد� به �ل�شه������د�ء �الأ

زبان������ة، وبن �ملهيدي، و�بن بولعيد، وغريهم. 

و�عتزَّ بها قربانا جديد� على مذبح �حلرية. 

ألي�شت تعي�س  ية غاية تتعلق �لبطلة باحلياة، � والأ

ألي�ش������ت بالغة يف  ذروة �لفخ������ر و�العت������ز�ز، �

�ل�شه������ر مد�ها، وفار�شة على �لتاريخ ��شمها 

�ل������د�وي. فلتقدم على �مل������وت لتهب �حلياة 

أو ليتدل �حلبل  ل�شعبه������ا، ولتنزل �ملق�شل������ة �

أو لت������دوي �لر�شا�شة، ولت�شرتح »جميلة« �إىل  �

بد.  �الأ

وىل يف  ول و�لليل������ة �الأ   ويف �مل�شه������د �الأ

�ل�شج������ن، ي�ش������ور ذلك �جل������وَّ �لكئيب �لذي 

ان  يحيط بالبطلة؛ من جدر�ن وق�شبان و�شجَّ

أبو�ب ت�رس، وجوٍّ رهيب. ثم  وقيد حدي������د، و�

ن�شانة �لرقيقة، �لتي �ألقي  ي�شور جميل������ة �الإ

ر�س عريانة،  به������ا يف زنز�نتها عريان������ة و�الأ

أركانها. ولكنها مل تكن  فتكوم������ت يف ركن من �

جزعة وال فزع������ة، بل تكوم������ت كال�شاعقة 

�لت������ي تو�شك �أن تنق�س، وكاليد �لتي حتولت 

�إىل قب�شة، وهي ت�شغي ملا يدور يف �خلارج 

وحت������اول �أن تتكهن مبا ي������ر�د بها، فال ت�شل 

آه������ات ونو�حا، فتدرك  �إىل �شيء. ثم ت�شمع �

آخ������ر يهيئون موته و�إعد�مه،  �أن ثمة �شهيد� �

أملا:  ويجفو �لنوم عينيها �شهد� و�

الليل والق�سبان واجلدران وال�سجان والقيد احلديد 

و�رشير اأبواب ووقع خطا واأبواق تدوي من بعيد 

وجميلة عذراء اإن�سانة 

األقوا بها يف اأر�ص زنزانة 

ر�ص عريانة  عريانة واالأ

الراأ�ص منحنى على ال�سدر 

)1(
وتكومت تلوت كفها غ�سبا.

أبعدها  وت�شور �مل�رسحية جميلة بوحريد �

أثر� يف �لنفو�س  �شيتا و�أروعها مثال، و�أعمقها �

نها �شابة عزالء، ثبتت  �شخ�شيتها �ل�شلبة، الأ

رز�ء بعزمية وحتمل؛ لكل ما �فنت  للمحن و�الأ

فيه �ل�شجانون من وح�شية وق�شوة، وهي بعد 

يف ربيع �لعمر ون�شارة �لزهر، فاأذلت بثباتها 

وقوة يقينه������ا وحبها لوطنها �حلنون. وكانت 
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رم������ز� للفتاة �لعربي������ة يف جلدها 

و�إميانه������ا وت�شحياتها، حتى �شار 

ذكرها على كل ل�ش������ان �رسود� يف 

�لبطولة و�لفد�ء. �إنها متثل زخما 

كب������ري� للكتابة �مل�رسحي������ة وفي�شا 

ألهمتها �لثورة  ب������د�ع ، �لتي � من �الإ

�جلز�ئرية من كل قطر عربي، وهي 

جديرة بالتوقف و�لتاأمل و�أن تدر�س 

در��شة متاأنية. حيث متثل �ل�شعور 

�مل�ش������رتك بني �ل�شعوب �لعربية يف 

آمالها،  �أر�حها و�آالمها و�أحز�نها و�

ت������دل على �أن �لع������رب �أمة و�حدة 

و�إن توزع������ت �أقطار� و�شعوبا، و�أن 

م�شرين������ا و�ح������د، وجهادنا و�حد 

مهما غال������ط �ملغالطون وتخر�س 

�ملتخر�شون. وق������د هزت �أحد�ث 

�لث������ورة �جلز�ئرية �لع������امل �لعربي 

هزة عنيفة. 

ت�سغي ملا يجري هناك 

هات  وما تدري االآ

ات  نَّ ما هذه االأ

هذا �سجني عذبوه 

هات �سوته  وبحت االآ

هذا جريح كبلوه 

)2(
وا يف ال�سجن موته. وهيوؤ

  و�مل�رسحية غنية غنى و��شحا بامل�شاهد 

�ملروعة و�لبارعة، �لتي تظهر قوة جميلة �أمام 

�جل������ربوت. فقد �أحال �إميانها لهيب عذ�بهم 

ثورة نور و�أورق للحديد نار�، ووقفت ل�شوت 

�لع������ذ�ب وغ������ول �لرعب كالزم������ان، كالغيب 

ميان، تخزي عذ�ب������ه وغليله وكلما هب  كاالإ

فاعي عليها.  خريف �ملوت عليها، وفحت �الأ

و�أطبق ظالم �ل�شج������ن و�شقاها رحيقه �ملر، 

أملانيا ز�أرت روحها، فدمرت  وزجمرت وحو�س �
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عا�شري  �له������و�م �لدخيل������ة و�أذهلت ق������وة �الأ

ألقاً لي�س  بال�شمت. و�أحالت �شو�د �ل�شجن �ملر �

له مثيال يف �شيائ������ه. وتعترب هذه �مل�رسحية 

م�رسحية ت�شجيلي������ة، جندها ذ�ت �لتفا�شيل 

�ليومية عن حي������اة �ل�شجن ومعاناة �ل�شجينة 

أ�شكال �لتعذيب و�شخ�شية �ملحقق  جميلة، و�

و�جلالد و�ملخ������رب، في�شتحيل �لتمييز بني ما 

هو م�رسحي وما ه������و وثائقي. وجند �أحيانا 

�أن حو�دث بعينه������ا يرويها موؤلف؛ كجزء من 

�لتجربة �لتي عا�شتها �ل�شجينة، يعيد �ملوؤلف 

آخ������ر ��شتخد�مه������ا يف م�رسحيته  باأ�شل������وب �

وعمله �لفني. 

ياح  ال�سوت يع�سف كالرِّ

والهم�ص ينزف كاجلراح 

وال�سهد يزحف بال�سبح 

اإىل امل�ساء وبامل�ساء وال�سباح 

وجميلة عذراء اإن�سانة 

األقوا بها يف اأر�ص زنزانة 

)3(
ر�ص عريانة. عريانة واالأ

وبجانب هذه �ل�ش������ور و�مل�شاهد �ملوؤثرة، 

و�ملو�شيقى �ل�شاخبة جن������د �لعاطفة �لقوية 

أبرزتها  عجاب، و�لتي لونتها و� �ملنبعثة عن �الإ

هذه �مل�شاهد �لر�ئعة. ويف حو�ر متخيل بينها 

أ�شد  وبني قائد �لفد�ئيني، ذلك �لذي عذبت �

�لعذ�ب كي تبوح با�شمه، وهو يغريها �أن تذكر 

��شمه لعلهم يخففون عنها �لعذ�ب. فت�شتنكر 

نها ال حتميه من �أجل  أ�شد �ال�شتنكار، الأ ذلك �

حبه������ا له، بل من �أجل �شعبها ووطنها. هكذ� 

جن������د �أن طم������وح هذه �مل�رسحي������ة يرتفع �إىل 

م�شت������وى �لوثيقة لالرتقاء �إىل م�شتوى �لعمل 

�لفن������ي، وطموح �لعمل �لفن������ي لالرتقاء �إىل 

م�شتوى �لوثيقة، ق������د �أدى �إىل هذ� �لتد�خل 

بني �لق�شم������ني �إىل درجة ت������كاد ت�شيع فيها 

�حلدود �لفنية بينهما. وتقول جميلة: 

يا حبيب يف دمي �سوتك ين�ساب، يغني ويدوي مالك؟ 

.. نومي و�سحوي وانفعايل واأنفا�سي وجوي ..

يا حبيبي.. يا حبيبي ال تخاطبني باألفاظ عدوي 

كيف تدعوين با�سم احلب اأن اأذكر ا�سمك 

يا حبيبي كيف األقي لذئاب الغاب حلمك 

ل�ست اأحميك لقلبي 

)4(
اأنا اأحميك ل�سعبي.

�شا�شية، �لتي  وهن������ا ن�شل �إىل �ل�شم������ة �الأ

بد�عية يف  متي������زت بها ه������ذه �مل�رسحي������ة �الإ

مو�ش������وع »�ل�شج������ون« على م�شت������وى �لتقنية 

و�ل�شكل �لفن������ي، وهي �ل�شم������ة �لتوثيقية �أو 

�لتوثيقي  �جلان������ب  �لوثائقي������ة.  �مل�رسحي������ة 

أ�شكاال متنوعة  يف م�رسحي������ة �لقمع، يتخ������ذ �

زمنة  و�الأ �شالي������ب  و�الأ �ملو�شوع������ات  بتن������وع 

مكنة. وه������و �أي �جلانب �لتوثيقي يطال  و�الأ

بنية �مل�رسحية يف جمموعها؛ من حيث �للغة 
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باال�شتعانة  حد�ث و�لتفا�شي������ل، وكذلك  و�الأ

مب������و�د وثائقية حقيقي������ة و�إدخالها يف ج�شم 

�لعمل �لفني. 

أم������ا م������ن حي������ث �خل�شائ�������س �لفني������ة  �

و�مل�شموني������ة للم�رسحي������ة، تطرق������ت ه������ذه 

�مل�رسحية »�أوبريت جميل������ة« لكامل �ل�شناوي 

�إىل جان������ب من ن�شاالت �لث������ورة �جلز�ئرية، 

أة �جلز�ئرية �لبطلة، �ملج�شد  و�إىل منوذج �ملر�

يف »جميلة بوحريد« ودورها يف �لكفاح: نظر 

أنها ذل������ك �جلرح �لد�ئم، �جلرح  �إليها على �

�لد�مي �لذي الزم �لرجل �جلز�ئري �ل�شجن 

�ملع������ذب. فهي �جلرح �لذي يعود �إليه د�ئما، 

ذلك �جل������رح �لناع������م و�لعني������ف يف �لوقت 

ذ�ته، �لذي يتاأمل حت������ى �ملوت لكنه ال ميوت، 

�إنه������ا �حلياة وو�هبة �حلي������اة. لكنها ال حتيا 

ن�شاين؛  وال تتمت������ع باأدنى �������رسوط �لوجود �الإ

أيام عه������د �ال�شتعمار �ملظل������م �لظامل.  عل������ى �

أة �جلز�ئرية �ملنا�شلة،  خاطبت �مل�رسحية �ملر�

خاطبته������ا عن �لو�قع و�أدخلتها يف �أحا�شي�شه 

ومتثالت������ه، ويف خ�شو�شية همومه �لوطنية. 

من خالل جماليات عل������ى �لركح و�خل�شبة، 

أة �لنموذج، �أي  أة �لبطل / �ملر� تبحث عن �ملر�

أنها �نعك�شت على طبيع������ة �لتكوين �ل�شكلي  �

و�مل�شموين للم�رسحية �ملقاومة، �لتي تعتليها 

أة �جلز�ئرية �ملنا�شلة يف �شاحات �ملعارك،  �ملر�

ويف ميادي������ن �ملدن ويف حرب �ل�شو�رع وور�ء 

�لق�شبان وبني �أيدي �جلالدين. 

�إن �ملر�أة يف هذه �مل�رسحية �لثورية تاأخذ 

جمرى �إن�شانيا؛ ينظر �إليها من خالل قد��شة 

�لن�ش������ال وقد��ش������ة �لثورة وقد��ش������ة �لكلمة 

م و�حلبيب������ة و�لزوجة  ن�ش������ان. فه������ي �الأ و�الإ

خت �ملنا�شلة، �لتي �أعطت در�شا حقيقيا  و�الأ

ل������كل منا�شل وث������وري وحمب حقيق������ي. �إن 

�مل������ر�أة يف هذه �مل�رسحي������ة �لثورية، هي �لتي 

خا�ش������ت غمار �لث������ورة �لتحريري������ة، وذ�قت 

مر�رة �ل�شجون، ونا�شل������ت من �أجل �حلرية 

أم �أطفال،  و�ال�شتقالل. عاي�شت �لثورة وهي �

أ�شا�شيا يف �ش������ورة �لبطولة  و�شكلت ج������زء� �

أة  و�ملقدرة على �ل�شرب و�لتح������دي. �إنها �ملر�

أ  أة �ملبد� أة �لن�شال، و�مل������ر� ن�ش������ان، و�مل������ر� �الإ

�لتي جعل������ت للحب و�حلرب و�حلياة و�ملوت 

مكانا و�حد�، وموقفا و�حد�. هو �لت�شحية 

ومو��شلة �مل�شرية، م�شرية �لت�شحية و�لن�شال 

أة  من �أجل ث������ورة حقيقية، تك������ون فيها للمر�

ن�ش������ان مكانة حقيقي������ة كما هو موقعها  / �الإ

�حلقيقي يف �ملجتمع. 

جند يف ه������ذه �مل�رسحية ه������ذ� �لرتكيب 

أتاح للموؤلف  �ملعقد من �ل�شخ�شية �لو�حدة، �

على �مل�شتوى �لفني؛ م�رسوعية �خرت�ق �لزمن 

�لع������ادي وتقم�������س �أدو�ر خمتلفة يف مر�حل 
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زمانية متع������ددة. وهذه �ل�شخ�شي������ة �لفنية 

�لرتكيبية �لتي يقدمها �ملوؤلف، تختلط فيها 

�حلقيقة باأجو�ء �لكو�بي�س �لكافكاوية، �لتي 

أو �لو�قع حتت  تع������اين منها عادة �ل�شجين������ة �

درجة �ل�شفر من �لقمع. �إننا جند هذ� �ملزج 

�لفن������ي يف بناء �ل�شخ�شي������ة وعامل �مل�رسحية، 

يقابلها على م�شتوى �لعر�س �لفني للحو�دث 

م������زج �آخر؛ بني �لوقائ������ع يف �لزمان و�ملكان 

بتن������اوب مده�س. وهذ� �لرتكي������ب �لفني يف 

�لعر�س �مل�رسحي �ملتد�خ������ل زمنيا ومكانيا، 

جنده موزعا على جممل �مل�شاهد و�لعرو�س 

�مل�رسحي������ة. وميكن �أن نعت������رب هذه �مل�رسحية 

من م�رسح »�ل�شجن و�لقمع و�لتعذيب« �لذي 

تد�خلت معه مو�شوعا وفنا .

لعب���د  جميل���ة«  »ماأ�س���اة  م�رشحي���ة 

الرحمن ال�رشقاوي 

�شورت م�رسحية »ماأ�ش������اة جميلة« لعبد 

�لرحم������ن �ل�رسق������اوي؛ معرك������ة �جلز�ئر مع 

�مل�شتعمرين وجنود �الحتالل،  وخلدت هذ� 

�ل�شع������ب �لذي عا�س �ملاأ�ش������اة، وكيف �نت�رس 

ب�شربه و�إميانه وت�شحياته. و�حتاده و�شارك 

يف �ملعركة �لطف������ل و�لفتاة و�ل�شاب و�ل�شيخ. 

كل ي�ش������ارع �إىل تق������دمي دم������ه وروح������ه فد�ء 

�لوطن. و�شورت �لوح�شية و�لق�شوة وح�شارة 

�ال�شتعمار �لز�ئف������ة. و�حلقيقة �إن �مل�رسحية 

م������ن هذه �لناحي������ة و�إن كان عنو�نها )ماأ�شاة 

جميلة(، فهي لي�شت وقفا على بطولة جميلة، 

بل كان �لبطل فيها مع جميلة بوحريد �شعب 

�جلز�ئر .

كان������ت وح������دة �لن�ش������ال �لعرب������ي وهي 

�لتي �ألهمت �مل�رسح������ي �لكبري عبد �لرحمن 

�ل�رسقاوي، �أن يختار بطلة م�رسحيته من �أر�س 

�جلز�ئر. وهذ� تعبري ع������ن �لكفاح �مل�شرتك 

ل�شع������وب �ملنطقة �لعربية �ش������د �ال�شتعمار؛ 

أر�د �ل�رسقاوي �أن  يف �شكله �لفرن�ش������ي. وقد �

يكتب تر�جيديا �شعري������ة / م�رسحية، ف�شاغ 

وىل للثورة  لنا حقيقة د�مية م������ن �ملر�حل �الأ

�جلز�ئرية، حيث كانت جحافل �الحتالل ما 

تز�ل يف �أوج قوتها. و�شاغ لنا كذلك جمموعة 

من �ل�شخ�شيات �لتي خا�شت �أهو�ل �ملعركة 

بنف�شه������ا، وو�جه������ت م�شريه������ا يف �شجاعة 

و�إقد�م لت�شنع م������ن بعدها م�شري �جلز�ئر. 

و�شاغ لن������ا �ملوؤلف �أي�شا بع�س �ملو�قف �لتي 

تر�وح������ت قوتها و�شعفها ب������ني �شد وجذب، 

أو �لهز�ئم، و�إمنا  فلم تت������و�ىل �النت�ش������ار�ت �

ت�شابكت هذه وتلك يف �شفرية و�حدة تالقت 

فيها �لب�شم������ات بالدموع. وهك������ذ� �رتفعت 

�مل�رسحي������ة �إىل م�شتوى �ملاأ�شاة، باملعنى �لذي 

)5(
حد�ث بفاجعة. تتوج فيه �الأ

ول جند  ول من �لف�شل �الأ يف �ملنظ������ر �الأ
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جمموع������ة م������ن �ل�شب������اب يف �جتم������اع �رسي 

بحجرة د�خلية مبقهى �أحمد �مل�رسي. وقد 

ق �ل�رسقاوي يف �ختي������ار هذه �ل�شخ�شية  وفِّ

�لتي تنح������در من �أ�شل م�������رسي دليال على 

�أن �ملعركة و�ح������دة، و�مل�شري و�حد، وبرهانا 

على �لت�شامن يف �لفد�ء. يف هذ� �الجتماع 

جن������د عمار� �شبه يائ�س، و�أمينة مليئة بالثقة 

مل ويقول: »فليكتم كل ياأ�شه، لن يفر�س  و�الأ

ن�ش������ان �شو�نا نحن مت������ى فزنا«..  قان������ون �الإ

وهناك م�شطفى بوح������ريد عمُّ جميلة، وهو 

�شخ�س حنكته �لتجربة ينطق باحلكمة. وقد 

بطال، فيثبت  ه من �جلبل حي������ث �الأ عاد لتوِّ

بكالمه �لقل������وب �مل�شطربة، ويلقي �ل�شكينة 

فئدة �ملفزعة، وم������ن �أقو�له يف هذ�  عل������ى �الأ

�لف�ش������ل: »بوحريد يقول لكم: �لقوة تنبع من 

ن�شان، بوحريد يقول: ال ترتك غريك  قلب �الإ

)6(
ي�رسق عنك �شجاعة قلبك«.

ويظه������ر عم جميل������ة يف �مل�رسحية د�ئما 

أ�شد حاالت  ممتلئ������ا ثق������ة وتفاوؤال حت������ى يف �

�ل�ش������دة، فحني ي�ش������األ عمار ع������ن �لباخرة 

أين  أر�شلتها م�رس � �شلحة �لت������ي � �ملحمل������ة باالأ

هي؟ �أما غرقت؟ يق������ول م�شطفى بوحريد: 

ال مل تغرق لي�س لدينا نباأ بعد. وتقول �أمينة: 

هبها غرقت، ويقول بوحريد: �أحلك �شاعات 

�لظلمة هي �شاعة ما قب������ل �لفجر، و�لفجر 

يجيء على ق������در، فيقول له �أحمد �مل�رسي: 

أي�ش������ا من في�س �حلكم������ة كالمك حلو  قل �

و�هلل. فيق������ول بوحريد: بوح������ريد يقول لكم: 

�شنقاتل حتى بعظ������ام �ملوتى، فعدو �هلل و�إن 

حا�رسن������ا يخ�شى �لزحف وال يق������وى، ولقد 

أنهكنا. ويعلم  أنهكه �لو�شع �لر�هن �أكرث مما � �

أ�شلحة �حللف  �جلمي������ع �أن ثمة �شحنة م������ن �

طل�ش������ي، جاءت من فرن�شا كي حتارب بها  �الأ

حر�ر. فيعقد �جلماعة  أبناء �الأ يف �جلز�ئ������ر �

�لع������زم على  ن�ش������ف �ل�شحن������ة يف مو�شعها، 

وتتعهد �أمينة بتنفيذ �خلطة 0

ول جند  يف �ملنظ������ر �لثاين من �لف�شل �الأ

مر  )مربوك(، وق������د �شوره �ملوؤلف ب������ادئ �الأ

�شخ�شية غام�شة، قد ظهر يف �شورة عامل 

يل�شق �إعالنات عن جائزة مليون فرنك؛ ملن 

ياأتي بر�أ�س جا�رس وور�ءه جا�رس جان. ولي�س 

مربوك هذ� �شوى جا�رس، وهذ� من �ل�شخرية 

�لعجيبة. وهناك هارون �جلا�شو�س �ليهودي، 

وقد �أخذ �حلو�ر يك�شف عن خيانته، فيحاول 

�أن يتعرف على �شخ�شية مربوك �حلقيقية. 

�شاع������ات �ملغر�شة عن  وهو ال يفت������اأ يثري �الإ

بطال؛ ي�ش������وه �شمعتهم، ويتكلم  �لزعم������اء �الأ

عن �لوباء و�نت�ش������اره. و�أحمد �مل�رسي ينهره 

ويطرده من �ملجل�س، وه������و مت�شبث مبقامه 

�شياده. ثم  خبار ويعطيه������ا الأ حتى يلتقط �الأ
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فق،  يدوي �النفج������ار ويعلو �لدخ������ان يف �الأ

فيعل������م �لنا�س �أن �خلطة نف������ذت و�أن �أمينة 

)7(
ن�شفت قطار �لذخرية يف �ملحطة.

ويف هذ� �ملنظر يظهر �ل�شابط �لفرن�شي 

)بيري(، وهو مثال �لقذ�رة و�لعفن �حل�شاري 

كما ت�ش������وره �مل�رسحية، وحني يحثه )فريتز( 

جنبية على  ملاين �أح������د �أفر�د �لفرق������ة �الأ �الأ

ت������رك هذ� �ملكان )�لق�شب������ة( يقول: »�شاأظل 

أبح������ث عن غرميي ها هنا، فاإذ� ف�شلت فاأنا  �

أو  �شاأرج������ع دون ري������ب ما ب�شيد م������ا: مبال �

باأنثى باهرة، مبت������اع كامل. فيقول له فريتز 

�شاخطا: تلك �لليايل �لد�عرة �شتكون فاح�شة 

�لثمن، فلقد تكلفنا �حلياة باأ�رسها ثمنا لها. 

وتظهره �مل�رسحية كذلك ل�شا مغت�شبا نهابا، 

يري������د �أن ياأخذ ثوبا من �حلرير، �لذي يبيعه 

م�شطفى بوح������ريد غ�شبا دون ثمن، ليعطيه 

لزوجة جان �جلندي  �لفرن�شي حتى يغريها 

باأن تك������ون ع�شيقته. ولكن م�شطفى بوحريد 

ياأبى �أن يبيعه، ويغلق دكانه بينما هو �شغوف 

أنه يفتح �لدكان عنوة  مبناق�شة فريت������ز، بيد �

ويغت�شب ثوب �حلرير، فيقف �أمامه بوحريد 

يطالبه بثمن �لثوب. 

ويف هذه �للحظة تظه������ر �أمينة وجميلة 

أنه وق������ع على �شيد  بوح������ريد، فيخيل لبيري �

ثمني ويريد �أخذ �لفتاتني بالقوة. وهنا يظهر 

أنه جا�رس  مربوك وبيده مدفع ر�شا�س، ويعلن �

�رسه مليون فرنك، ويتحدى بيري  �لذي ر�شد الأ

أ�شه، وياأمره كما ياأمر فريتز وجان  �أن ياأخذ ر�

عل������ى. وي�شمع �جلميع  أيديهم �إىل �الأ برف������ع �

أ�شهم ع������ز�م، ويرى  أق������د�م �جلن������ود وعلى ر� �

أيديهم �إىل �ل�شماء  بيري وم������ن معه قد رفعو� �

في�شاألهم يف �شخرية: هل ي�شاألون �هلل �شيئا. 

أثناء ذلك نرى �جلز�ئريني قد ��شتعدو�  ويف �

للمعرك������ة، و�أخ������رج كلٌّ منه������م �شالحه ولكن 

أ�شلحتهم،  ويخرج  عز�ما ياأمر �جلميع باإلقاء �

بيري وفريتز خائب������ني. يتفق عز�م)وهو �أحد 

�لوطنيني �ملخل�شني و�إن كان يعمل يف خدمة 

�لفرن�شيني( مع جا�������رس وبوحريد على ن�شف 

مركز �ل�رسطة �لفرن�شي، ويعلمهم عز�م باأن 

حي �لق�شبة �شيحا�������رس بعد �لعا�رسة م�شاء، 

بحثا عن �ل�شالح فياأمر جا�رس بوحريد بنقل 

)8(
�شلحة يف �ملخازن. �الأ

ويف �لف�شل  �لثاين تقوم �أمينة بن�شف د�ر 

�ل�رسطة مبعاونة عمار �ل������ذي �أعد �لقنبلة، 

ويطاردها �لفرن�شيون فتنتحر بال�شم حتى ال 

أيديهم؛ خمافة �أن يحملوها على  ت�شق������ط يف �

أ�������رس�ر �ملجاهدين.. ماتت.. �شفاهها  �إف�شاء �

�ختلج �لهتاف حتيا �جلز�ئر. ويك�شف �أحمد 

�مل�رسي عن خيانة ه������ارون، �إذ ي�شمعه وهو 

يف�شي �إىل بيري باأ�رس�ر �ملجاهدين. فلما غادر 



�سطورة جتليات جميلة بوحريد.. املراأة الأ

4� ول   2008 العــــــدد 543 كانون الآ

بيري �ملكان �أخذ �مل�رسي هارون و�خلنجر يف 

ظهره ثم قطع ل�شانه. ويف هذ� �لف�شل يقول 

جا�رس جلميلة حني �أخ������ذت تبكي �أمينة: ال 

ي������ا جميلة �إن ما نحتاجه لي�������س �لدموع، بل 

ر�دة بالبكاء. �لدمع  �لدماء، ال تطفئ لهب �الإ

يطف������ئ �شعلة �حلقد �ملقد�������س يف �ل�شدور. 

وميه������د �ملوؤلف لل������دور �ل������ذي �شت�شطلع به 

جميلة م�شتقبال، حني يق������ول جا�رس و��شفا 

له������ا: �إنها �أروع مم������ا كنت �أح�ش������ب، �إن يف 

نظرتها نار �لغ�ش������ب، �إن يف �أعماقها �لثورة 

و�حلقد و�لنبل. 

ويف هذ� �لف�شل يظهر �لتالحم �ل�شديد 

بني �أفر�د �ل�شع������ب �ملنا�شل، وعلى حد قول 

ملاين لبي������ري مبينا ل������ه �لفرق بني  فريت������ز �الأ

أملانيا �ملهزومة و�جلز�ئر �ملجاهدة:)�أما هنا  �

�ملعارك ال يخاجلها �ش������وى �أمل �النت�شار.. 

�إذ ه������م هن������ا �شعب ينا�ش������ل ال قطيعا ي�شاق 

بال �إر�دة (. �أفهم������ت هذ�؟ �إنه وطن ينا�شل 

وبالكبار؛  وبال�شغ������ار  وبالن�ش������اء  بالرج������ال 

بالذكري������ات تطل �آمال �لطفولة يف �ل�شعادة، 

بي م������ن �إباء.  وب������كل ما يف طاق������ة �لقلب �الأ

وحت������دث يف ه������ذ� �لف�شل مذبح������ة مروعة 

أم �أمينة و�أخاها �لطفل، ويقتل  فيقتل بي������ري �

كذلك م�شطف������ى بوحريد قتل������ه وهو يهتف 

حتي������ا �جلز�ئ������ر. ويخرج �رسح������ان �ل�شغري 

�شقيق جميلة، فيطع������ن �ل�شابط �لذي قتل 

عمه بخنجر، ولكن ترديه بعد ذلك ر�شا�شة 

غادرة. 

  ويفق������د بي������ري �شو�به ويق������ول للجنود: 

فلن�شكته������م باملد�فع، ��رسب هن������اك، وكلما 

�أخذت �حلمية �أحد رج������ال �جلز�ئر وتقدم 

لينتقم فتك ب������ه ر�شا�شهم، فيقتل �لع�رس�ت 

بيد �أن �لنا�س مع كل هذه �مل�شائب و�ملجازر ال 

مل، فتقول هند: بدال من هاتيك  يفقدون �الأ

�لروؤو�س �لد�مية / بدال من كل هاتيك �لدماء 

من من  �جلارية / يف غد عنها ي�رسق فجر �الأ

رع������ب �لظالم بال�ش������الم / تنبت �حلنطة يف 

كل �حلقول �خلاوي������ة.. ويقول عمار ممثال 

�لت�شحي������ة �لكربى �لت������ي قدمه������ا �ل�شعب: 

ن من جوف �لليايل  )..�إيه يا من تخرجون �الآ

�ملرعبة، ومن �ملوج �لرهيب، ال تلومونا غد�، 

ن�شان  ن�شان �شاحب �الإ فاإذ� �لزمان �أ�شبح �الإ

أنه لوال ما عاناه �لرجال مثلنا  حقا. فاذكرو� �

)9(
مل يجيء هذ� �لزمان..(.

ويف �لف�شل �لثالث �شبيحة يوم �ملذبحة، 

ر�ً �ملاأ�شاة:  يقول جا�رس قائد �لفد�ئيني م�شوِّ

كل م������ا يف �لق�شية �ليوم حطام، �إن �أعر��س 

�لن�ش������اء �نتهكت، �إن هامات �لرجال �نحنت، 

ر�س بنور �لكربياء كله �أ�شحى  و�لذي ميالأ �الأ

رغان������ا يف �لرغام، و�ملع������اين تدمرت فكاأين 
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بجب������ال �شجرت، وكاأين بجحيم �شعرت. فاإذ� 

أ�������س �أحاطتنا  �رسن������ا هناك حي������ث نرفع �لر�

�ل�رس�ك، ال يكاد �ملرء مي�شي خطوة �إال تعلق 

أ�شالء من �لقل������ب �ملمزق..  برد�ئ������ه بع�������س �

�أحمد �مل�رسي مات..

فاعي ع�رش م�سا�سي الدماء  اإن ع�رش االأ

ها هي الغيالن فوق ال�سور حرا�ص علينا 

كل �سيء �ساحب من حولنا م�سطرب، بل وكاذب 

وقميء وزري، العقارب وثبت تنه�سنا من كل جانب 

ومعاين احلب جفت، واخلمائل، �سحل الذئب عليها، 

ن باأع�ساب الوجود. الرذائل ت�سكر االآ

زمن الرعب يعود، ها هي الفو�سى ت�سود.

وتدخل عليهم جميلة وهم يف هذه �ملناحة 

أنا ال �أفهم هذ�، نحن ال نبكي فمن  فتق������ول: �

يبك������ي �لرج������ال. �إن من يبكي ه������و �لعاجز. 

أن������ت يا جا�رس قد علمتن������ي �أن �لبكاء يطفئ  �

�لنار �لتي يف �لقلب ت�شتوحي بثاأر �ل�شهد�ء. 

أة  و�ملوؤل������ف قد وفق يف ت�شوي������ره نف�شية �ملر�

�لعربي������ة ممثلة يف جميلة، فهي يف مثل هذه 

�ملو�قف ال تن�شى �لثاأر، وحتر�س �لرجال على 

�لقتال و�أخذ �لق�شا�س وتكفكف دمعها، �إن 

�ش������ى و�للوعة. ويف  كان قلبه������ا يغلي بنار �الأ

يقاع  آخ������ر هذ� �لف�شل يدبر �لثو�ر خطة لالإ �

مبن قام بهذه �ملذبحة من �لفرن�شيني، حيث 

يدع������ى �إىل حان������ة �شيمون �شديق������ة عز�م، 

نها  ولي�شت مو�ش������ع �شك م������ن �لفرن�شيني الأ

فرن�شية مثلهم، ولكنها حاقدة عليهم. حيث 

قتل زوجها يف حرب �لهند �ل�شينية، وتركوها 

وطفلتها جوعا حت������ى ماتت �لطفلة. وكانت 

�لغاية من �خلط������ة مزدوجة، حيث يتمكنون 

م������ن جمع �ل�شباط يف مكان و�حد ويق�شون 

عليهم، فتهب �ل�رسط������ة لنجدتهم. ويف ذلك 

�شلحة  �لوقت يب������دوؤون يف تفريغ �شحن������ة �الأ

�لقادمة من م�رس. وتنجح �خلطة ويقتل كل 

م������ن كان يف حانة �شيمون م������ن �ل�شباط؛ ما 

عد� بيري ف������اإن �لر�شا�شة �لتي �أطبقها عليه 

)10(
عز�م مل تقتله.

 ويف �لف�ش������ل �لر�ب������ع تظهر جميلة على 

�لتنظيم فتدرب �لفتيات �لعربيات على نقل 

مني. وفيه  �لذخرية من �لباخرة �إىل �ملكان �الأ

يدخل ع������ز�م على عمار وجا�ش������م وجميلة، 

ويخربه������م �أن حمل������ة قادم������ة للق�شا�س من 

ج������ز�ري مذبحة حان������ة �شيم������ون، فيهتمون 

ور�ق �ل�رسي������ة �لت������ي فيه������ا خططهم،  ب������االأ

ور�ق �لتي لي�شت بذ�ت قيمة.  ويحرق������ون �الأ

ور�ق و�إعطائها �إىل  وتتكفل جميلة بحمل �الأ

�شيخ �مل�شجد �لقريب، ويتبعها عمار وجا�رس 

فخرجت وهي تقول جلا�رس: �إن مت قل �إين 

أ�شو�ك �لطريق.  زيح � �شقطت على �لطريق الأ

ولكي ي�شري �لركب من بعدي �إىل ن�رس حمقق، 
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�شريو� على ج�شدي �إىل �لن�رس �ملحقق. ويخرج 

من ور�ئها جا�رس وعمار ويفاجوؤون باجلنود 

ور�ق  يحيط������ون بهم، فتلقي جميلة حقيبة �الأ

ل�شيخ �مل�شجد وحتاول �أن ت�شغل �جلنود عن 

جا�رس وعمار، فتجري ويج������رون ور�ءها ثم 

يطلقون عليه������ا �لر�شا�س فتقع، ولكن يا�رس 

وعم������ار يكونان قد جنيا. ث������م ياأخذونها �إىل 

�ل�شجن مغمى عله������ا، ويحاول بيري �أن ينتزع 

منها �عرت�فا مب������كان جا�رس. ويجرونها جر� 

�إىل �لزنز�ن������ة وجت������د هناك هن������د� منفو�شة 

أو  �ل�شع������ر، قد �نتهك عر�شها و�لتاث عقلها �

كاد، فهي تهذي من �خلوف وتت�شور �لوحو�س 

)11(
دمية قادمة لتغتالها. �الآ

وحاولو� �أن يفعل������و� بجميلة مثلما فعلو� 

بهند، وينادونها بليلى ولي�شت جميلة ولكنها 

ت�شتع�شى عليهم في�شلبونها، ويعطونها حقن 

�ملورف������ني كم������ا �أعطو� هند� م������ن قبل حتى 

قالت: �إن دمي كله �ش������ار من �ملورفني. ويف 

�لف�شل �خلام�س متثل مهزلة �ملحاكمة: حمام 

أبو �أن ي�شتمعو� ل�شوت �حلق  عميل، وق�شاة �

عد�م. ومل  و�لع������دل وحكمو� عليها مقدما باالإ

تك������ن �ملحاكمة �إال متثي������ال خادعا، وجمهور 

من �مل�شتوطنني و�ل�شباط ينادي بقتلها فور� 

حيث ال جمال وال وقت للمحاكمة. وترف�س 

جميلة ذلك �ملحامي �لذي عينوه لها، وياأتي 

حم������ام من فرن�شا وتقبله مد�فعا عنها، ولكن 

�ملحكم������ة حتاول رده، ويطلب ، ي�شمعها على 

أب������ون عليه ذل������ك، فتف�شي �إليها  �نف������ر�د فيا

أة يف  علن������ا مبا يريد �أن يعرف������ه. وتخرج �ملر�

حالة مزعجة، وت�شتمر مهزلة �ملحاكمة، وقد 

ح�رسها جا�رس متنكر� يف زي �شابط �لفرقة 

جنبية، وقد حاوال �إنقاذها في�شك فيه �أحد  �الأ

عد�م،  �مل�شتوطنني، وي�شهد �حلكم عليها باالإ

ولكنه������ا كانت �شجاعة وعظيمة حني �شمعت 

ن ور�ءها رج������ال �شيقت�شون لها  �حلك������م. الأ

و�شيبنون �جلز�ئر �حل������رة، فلما قب�س على 

نه  أنني حقا �أموت، الأ أ�شعر � جا�������رس قالت: ال �

مل فيقول جا�رس: هذ� هو  هو �لقدوة وهو �الأ

�لثمن �لذي الب������د منه ملولد �لزمن �جلديد، 

وترد علي������ه جميلة: �إنا دفعنا فوق ما يتخيل 

�لعقل �ملحدد من ثم������ن، لتظل �أنت. وتنتهي 

�ملاأ�شاة. 

�ختار موؤلف ماأ�شاة جميلة �أر�شا خ�شبة 

بال�رس�ع �مللحم������ي بني �حلق و�لباطل، وبني 

�لعدل و�لظلم، بني �خلري و�ل�رس. وبهذ� جند 

يف �مل�رسحية �رس�ع������ات ذ�تية متزق �لبطلة 

أننا نرى  »جميلة« بني موق������ف وموقف، كما �

يف �لثورة �جلز�ئري������ة »نهاية فاجعة« تل�شق 

به������ا �شفة تر�جيدي������ة، وباأبطالها خ�شائ�س 

�لبطولة �لرت�جيدي������ة. وكان �ختيار �لكاتب 
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ل�شخ�شية جميل������ة �لبطولية �شبب������ا مبا�رس� 

يف �قرت�بها من �لع������امل �لرت�جيدي. ��شتطاع 

�لكات������ب �ل�رسقاوي �أن ي�شي������ف ويخلع على 

�ل�شخ�شية �لو�قعية و�شري �حلو�دث �لكثري من 

بد�عية، لريتفع �إىل م�شتوى �لبطلة  خميلته �الإ

ومقاومته������ا. �مل�شمون وهو �لن�شال و�لكفاح 

و�لت�شحي������ة من �أج������ل �لوط������ن، و�لذي من 

�أجل������ه �شيقت جميلة �إىل �لزنز�نة �جلهنمية. 

وجميل������ة يف �مل�رسحية �شخ�شي������ة منوذجية 

لالنخ������ر�ط يف �شلك �لن�شال؛ فقد ��شت�شهد 

أمه������ا فوق ج�رس،  أبوه������ا يف �ملعركة وقتلت � �

وعمه������ا يحمل �لر�شالة �إىل �أن يلقى م�رسعه 

ن  �أمام عينيها. فهي �إذن مر�شحة بال�رسورة الأ

أ ن�شالها  تكون منا�شلة ج�شورة، ولكنها ال تبد�

�إال يف ن�ش������ف �مل�رسحية متاما. وكاأن �لكاتب 

أر�د �أن يقنعنا ب�شخ�شيته، فبذل جهود�ً فنية  �
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كانت �مل�رسحية يف حاجة �إليه.

يف منت�ش������ف �مل�رسحي������ة تب������د�أ جميل������ة 

أ�شن������دت لها �لقيادة  حياته������ا �حلقيقية، �إذ �

دور� يف ن�ش������ف ملهى يوؤمه نفر من �ل�شباط 

�لفرن�شي������ني، �لذي������ن ��شرتك������و� يف مذبح������ة 

�لق�شبة �لليل������ة �ل�شابقة. حينئد تقع جميلة 

يف قب�شة �لفرق������ة �ل�شود�ء بقلعة بربارو�س، 

وتقف �أمام �ملحكمة �لفرن�شية، كجان د�رك 

جنليز؛ منه������ارة �جل�شد قوية  متام������ا �أمام �الإ

�لروح. وتنته������ي جميلة ك�شخ�شية م�رسحية، 

بينم������ا ي�شتقر يف وجد�ن �ملتلق������ي �أن �لر�أي 

أنقذ �لبطل������ة �جلز�ئرية،  �لع������ام �لعاملي قد �

وي�شتقر �أي�شا ما هو �أروع من ذلك: �نت�شار 

�جلز�ئر. هذه �لنهاي������ة �لو�قعية وجدت لها 

أو مع������ادل مو�شوعي يف �مل�رسحية،  مر�دف �

�شي������ل يف »ماأ�شاة جميلة«،  وهذ� �ل�رس�ع �الأ

أنها ��شتوح������ت �ملقدمات م������ن �أر�س �لثورة  �

�ملعركة، وكانت �لنتائج يف �لرت�جيديا و�ملاأ�شاة 
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ن�شاين.  يف و�قعها وبعدها �لن�شايل و�الإ

م������ن هن������ا يك������ون �ختي������ار �ل�رسق������اوي 

ل�شخ�شية جميلة؛ �ختيار� جمع بني فجاعة 

�لو�قع وروعة �لفن، وبني �لت�شجيل �لوثائقي 

و�لتاريخ������ي. برز �إىل جانب جميلة / �لبطلة 

بط������ال. من مث������ل »هند« �لتي  ع������دد� من �الأ

حملت بني جو�نحها حبا عظيما لزميلها يف 

�لكفاح، و�عرتفت عل������ى �جلميع ثم �أ�شيبت 

باجلنون، ال تفيق م������ن �ملخدر �مللعون �لذي 

يحقنها به طبيب ماأجور يف �ل�شجن. وهناك 

أنفا�شه طو�ل  �لبط������ل »جا�رس« �لذي ت������رتدد �

�مل�رسحي������ة ببط������والت حقيقية، يق������ود فيها 

�لكفاح �ل�رسي ملنظمة جبهة �لتحرير، ويظل 

متما�ش������كا بالرغم من حب������ه جلميلة، �إىل �أن 

يقع يف يد �لعدو في������زد�د متا�شكا و�إ�رس�ر�. 

وكذ� جند �لبط������ل »جان« �جلندي �لفرن�شي 
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�ملتعاط������ف مع �لث������ورة، �لذي �ش������اع ن�شف 

حياته يف �لهن������د �ل�شينية، وها هو �لن�شف 

خ������ر ي�شيع يف �جلز�ئر، وهو ال يدري هل  �الآ
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�شيعود �إىل بيته يف فرن�شا. 

�ل�رسق������اوي  �لرحم������ن  عب������د  �نتق������ل    

�نتق������اال كيفيا  مب�رسحيته »ماأ�ش������اة جميلة« 

من �ل�شع������ر �مل�رسحي �إىل �مل�������رسح �ل�شعري. 

و�إن كان �ل�رسق������اوي يف ه������ذ� �لن�س ال يز�ل 

ميث������ل بد�يات �لطري������ق، �إذ �إن لغته يف هذه 

�مل�رسحية كانت ال ت������ز�ل تقف موقفا و�شطا 

بني �ل�شعر �مل�رسح������ي و�مل�رسح �ل�شعري، كما 

�شيت�ش������ح من بعد. كل م������ا حققه �ل�رسقاوي 

يف ه������ذه �مل�رسحية �لتي ن�������رست عام 1962 

�نت�شار� كبري� يف �مل�رسح، ال�شتخد�مه �ل�شعر 

أبعد  �حلر �ملر�شل يف �لدر�ما، �إذ كان خطوة �

من خطا من �شبقوه زمنيا، �لذين ��شتخدمو� 

�ل�شعر �حلر �ملر�ش������ل �ملعتمد على �لتفعيلة. 

فلم يكت������ب �ل�رسقاوي در�م������اه معتمد� على 

وزن و�ح������د فقط، كما فعل غريه، فقد كانت 

أك������رب يف ��شتخد�مه �ل�شعر  قدرة �ل�رسقاوي �

�حلر مع������رب� حقيقيا عن �حل������دث ومتولد� 

منه. ومل يكن يف ه������ذه �مل�رسحية قد تخل�س 

بع������د من �ال�شتدع������اء�ت �ل�شعري������ة و�ل�شور 

�خليالية �ملتو�ترة، مما جعل مناطق �لرتهل 

يف �حلدث كثرية، وميكن �ال�شتغناء عنها من 

دون �أن توؤث������ر يف �حلدث �لدر�مي، مما قلل 

من تركيز �لفعل. 

كان �ل�رسقاوي يف معظم �أعماله �لدر�مية 

مهموما بق�شايا �لن�شال �لوطني يف مقاومة 

�ال�شتعمار، و�أدى به ذلك �إىل �أن يركز ب�شكل 

أ�شا�ش������ي عل������ى �لتاريخ و�لبط������والت. ويقف  �

بذل������ك �إىل جانب �لو�قعي������ة �لثورية، موؤمنا 

باجلدلية �لثورية و�حلركة �لتاريخية. وهذ� 

م������ا جعله يوؤمن بالغ������د و�مل�شتقبل، ولذ� كان 

د�ئم������ا متفائ������ال. وهي �ل�شم������ة �لتي ميزت 

عمل������ه �مل�رسحي »ماأ�شاة جميلة«، حيث خطا 

مام. جاءت  به������ا خطوة جد متقدم������ة �إىل �الأ

أة عربية من  »جميل������ة« يف �مل�رسحي������ة �م������ر�

أبعاد  �جلز�ئ������ر، موؤك������د� �لبعد �لعربي م������ن �

�ل�شخ�شية �مل�رسي������ة وهويتها �لقومية، �لتي 

تكت�ش������ي مبا تت�شم به م������ن »وحدة �شعورية«، 

قطار �لعربية  تربط �مل�رسيني باإخو�نهم يف �الأ

من جهة �أخ������رى. ولذلك �ش������ور �ل�رسقاوي 

يف ماأ�ش������اة جميلة؛ حي������اة �ل�شعب �جلز�ئري 

�لثائر وكفاح������ه ولي�س جميلة وحدها كبطلة 
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للم�رسحية. 

�إن جهاد جميلة بوحريد و�آالمها قد مالأ 

�شماع جهاد جميلة بوعزة  �شماع كما مالأ �الأ �الأ

ألو�ن �لعذ�ب  وجميلة بوبا�شا، وما ذ�قتا من �

على يد جالدي �ال�شتعمار �لفرن�شي. ول�شبب 
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ال نعلم������ه �خت������ار عبد �لرحم������ن �ل�رسقاوي 

جميل������ة بوحريد م������ن دون �شائر �جلميالت، 

لتك������ون بطل������ة م�رسحيته �ملعروف������ة. فالذي 

أناه عن �آالم جميلة بوبا�شا رهيب كاملوت  قر�

وفظيع كالعار، وهو ال يقل رهبة وعار� عما 

أناه  تعر�ش������ت له جميلة بوح������ريد. و�لذي قر�

عن �آالم جميلة بوعزة هنا وهناك، رمبا فاق 

ن�شان �أن يقر�أ عن  و�أربى، فلي�س يف مقدور �الإ

أ�شرية  دمية، وهي تفرت�س ج�شد � �لوحو�س �الآ

�شجينة/ ع������ذر�ء، لتك�������رس �إر�دتها وحتملها 

على �العرت�ف دون �أن يخفى وجهه يف خجل 

من حطة �جلن�س �لب�رسي �لذي �أجنب �أمثال 

أولئك �لوحو�س.  �

و�لبطول������ة �لفردي������ة كما نعل������م كثري� ما 

تتخذه رمز� لبطولة �جلماهري؛ فا�شم جميلة 

قد غد� هنا رمز� لبطولة �ل�شعب �جلز�ئري، 

ال نق�شد جميلة بوح������ريد بالذ�ت �أو جميلة 

أية جميلة، جميلة  أو بوبا�شا، ولك������ن � بوعزة �

ع������ذر�ء �جلز�ئر �لتي �شتم�ش������ي روحها بني 

أور��س، كم������ا كانت مت�شي روح عذر�ء  جبال �

أورليان / جان د�رك على مروج فرن�شا وبني  �

غاباتها. فمن ح������ق عبد �لرحمن �ل�رسقاوي 

كفنان �إذن �أن يكتب عن »جميلة«، و�أن يرمز 

بها لكفاح �شعب �جلز�ئر. ونعتقد �أن من حقه 

�أن يكت������ب ماأ�شاة عن جميلة بوحريد بالذ�ت، 

أو �أن يكتب عن  م������ن دون �شائر �جلمي������الت �

أية جميلة عل������ى وجه �لتخ�شي�س. من �أجل  �

هذ� ناأمل ل������و �أن �ل�رسقاوي كتب عن ماأ�شاة 

جميل������ة ال عن »جميلة بوح������ريد«، و�أن يتخذ 

��شم جميلة رمز� ملعاين �لكفاح �لوطني دون 

تخ�شي�س لل�شخ�شيات �ملكافحة. 

�إن جميلة بوح������ريد كما جت�شدها �ملاأ�شاة 

وكما ت�شورها عبد �لرحمن �ل�رسقاوي، �إنها 

بطال �ملكافحني،  وجد�ن و�حد هو وجد�ن �الأ

ن�شاين  أو �لنق�س �الإ �لذين ال يت�رسب �ل�شعف �

�إىل قلوبهم، بل هي �أقوى من جا�رس �لرهيب 

أ�ش������د �مت������الكا لزم������ام �ل�شجاعة  نف�ش������ه و�

و�لو�جب يف كل موقف ويف كل منا�شبة، ولي�س 

يف �شريته������ا �إال حلق������ات بطولي������ة؛ �شو�ء يف 

أيديهم،  مكافحة �مل�شتعمرين و�ل�رسب على �

�أو يف ��شتنها�س �لهمم �خلائرة �أو يف �حتمال 

�لعذ�ب �لذي يفوق طاقة �لب�رس. 

ال�سج���ن والتعذي���ب.. فظاع���ة الزم���ان 

وفجاعة املكان يف ماأ�ساة جميلة 

بد�عي جمرد    مل يعد �ملكان يف �لن�س �الإ

حد�ث ويوؤطرها، بل ي�شهم  حيز يحت�شن �الأ

مبا يحمل������ه م������ن دالالت يف تطوير �حلدث 

�شهام يف  و�لك�شف عن طبيعة �ل�شخ�شية و�الإ

�إثر�ء �لن�س وتف�شريه، و�إ�شاءة بع�س جو�نبه 

همية �لتي �أ�شبحت  �ملظلمة. و�إدر�كا لهذه �الأ
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ت�شتن������د �إىل �مل������كان، عم������د عب������د �لرحمن 

�ل�رسق������اوي �إىل تقدمي تعري������ف �شبه مف�شل 

للح������ي �ل������ذي �حت�شن �أح������د�ث م�رسحيته، 

ملتزم������ا �لو�قع �ملو�شوغ������ي باعتباره يومها 

)خالل �ل�شتينات( �أحد �أكرب كتاب �لو�قعية؛ 

�لذي������ن غالبا م������ا يكون تعامله������م مع �لو�قع 

تعامال حرفيا، يعتمد �ال�شتق�شاء و�لتدقيق 

و�لتف�شيل بغية حم������اكاة ذلك �لو�قع. حيث 

ول م������ن �مل�رسحية بتعريف  �فتت������ح �ملنظر �الأ

ح������د�ث جتري:(..  له������ذ� �حلي، وذكر �أن �الأ

يف �ش������ارع يف حي �لق�شب������ة مبدينة �جلز�ئر 

..�ل�شارع يبدو متدرجا كال�شالمل ملتويا مليئا 

بالدروب �جلانبية.. يف �أق�شى �مل�رسح – يف 

فق  �ل�شدر – يبدو �ملدخل حيث تظهر يف �الأ

قلعة باربارو�ش������ة، �ل�شجن �لرئي�شي �لكبري.. 

أبو�بها  يف �ل�شارع دكان مغلق وبيوت مل تفتح �

بع������د، ويف مقدم������ة �مل�رسح ج������زء من مقهى 

�أحم������د �مل�رسي. على باب �ملقهى يقف رجل 

)16(
�شبه ملثم يف ثياب وطنية(. 

وحملت مقدمة بقي������ة مناظر �مل�رسحية 

تف�شي������الت �إ�شافي������ة، �شاهم������ت جمتمع������ة 

يف تق������دمي ت�ش������ور �شام������ل عن تل������ك �لبيئة 

�مل�رسحي������ة. �ختار �ل�رسقاوي ح������ي �لق�شبة 

حد�ث  باجلز�ئر �لعا�شم������ة؛ �إطار� مكانيا الأ

م�رسحيته »ماأ�شاة جميلة«، حيث جتري وقائع 

ربعة يف هذ� �حل������ي �ل�شعبي؛  �لف�ش������ول �الأ

مبنازله �ملتو��شعة و�شو�رعه �ل�شيقة و�أزقته 

�مللتوية، بينما تدور �أحد�ث �لف�شل �خلام�س 

وىل �لتي  و�الأخري يف �ملحكم������ة. و�لداللة �الأ

ميك������ن مالحظتها على هذي������ن �ملكانني؛ �أن 

ول مفتوح يع������ج باحلركة حيث �لد�خلون  �الأ

�إىل �حل������ي و�خلارجون من������ه. وبالتايل فهو 

مر  مفت������وح عل������ى كل �ملخاطر و�له������و�ل، �الأ

�لذي جع������ل �ملعمري������ن ي�شع������رون باخلوف 

أو �لتوقف  و�لرعب، فريف�شون �لتوجه نحو �

في������ه �إال يف �ل�������رسورة. وف�شال عن �نفتاحه 

فاإن �حل������ي يتميز مب�شال������ك جانبية؛ هياأت 

للفد�ئيني و�لثو�ر تنفيذ عملياتهم ثم �لت�شلل 

�إىل مناط������ق �آمنة عرب تل������ك �لدروب �لوعرة 

ن �حلي كذل������ك فلم ت�شتطع  و�ل�شيق������ة، والأ

قو�ت �الحتالل �لقب�س على جا�رس �أو عمار 

�أو جميلة وبقية زمالئهم من �لفد�ئيني. 

مكنة �لعام������ة �ملفتوحة للكاتب  وتتيح �الأ

توظيف عدد �آخر من �ل�شخو�س، يعك�س من 

خاللهم وجهة نظر �ملجتم������ع جتاه �لق�شية 

�لت������ي يطرحها. وقد ال تذك������ر �ل�شخ�شيات 

�مل�شافة باأ�شمائه������ا بل ينظر �إليها من حيث 

أو  أو �ل�شن � أو �لوظيف������ة � أو �ل�شفة � �جلن�������س �

م������ا �شابه ذلك. ومل يخرج �ل�رسقاوي عن هذ� 

�لتقلي������د، فنظ������ر �إىل عدد م������ن �شخ�شياته 
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أو �ل�شن، طالبة  أ�شا�س �لوظيفة � �لثانوية على �

جز�ئرية، �لثانية، �ملحامي، �لطبيب. وهكذ� 

أو �ل�شاحة كف�شاء مكاين تقدمي  يتيح �ل�شارع �

أنه مكانا  �شورة حية لنب�������س �ل�شارع، ورمبا �

أن������ه �أن ي�شمح بتقدمي  مفتوح������ا، فهذ� من �شا

ر�ء، دون  مناذج متعددة خمتلفة �لطبقات و�الآ

�أن يكون �لكاتب مطالبا بالتربير �لفني لهذه 
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�ل�شخ�شيات.

�أما �لف�شاء �لثاين للم�رسحية فهو قاعة 

�ملحكمة، وهو مكان مغلق وحم�شن كاأي بيئة 

يتو�جد فيها �أفر�د قوى �ال�شتعمار، وعلى باب 

�لقاعة تق������ف جمموعة من �حلر��س بزعامة 

�لكولونيل عز�م. وه������و ف�شاء يعج باحلركة 

وجمي������ع �لد�خل������ني �إليه م������ن �مل�شتوطنني، 

ويخ�شع������ون �إىل تفتي�س دقي������ق كداللة على 

�لرع������ب �لذي متلكهم فهم ال يثقون حتى يف 

ألقي فيه  أبن������اء جلدتهم. وهو �مل������كان �لذي � �

�لقب�������س على جا�رس، �لذي جاء �إىل �ملحكمة 

خمتفي������ا يف زي �شاب������ط فرن�ش������ي لي�شه������د 

ماكن  أكانت تلك �الأ حماكمة جميلة. و�ش������و�ء �

�ملغلق������ة عامة �أو خا�ش������ة )�ملحكمة، �ملقهى، 

�حلانة، �ل�شجن(، فاإن ما يطبعها هو �لرتابة 

مكنة على  و�جلمود، ويختل������ف تاأثري هذه �الأ

�شخ�شي������ات �مل�رسحية. ف������اإذ� كان حت�شينها 

من لدى طرف  ح�شا�س باالأ يحقق نوعا من �الإ

�ملحتل، فاإنها مدعاة للقمع و�لتعذيب وهدر 

خ������ر من �ل�رس�ع،  �لكر�م������ة لدى �لطرف �الآ

على نحو ما توحي به داللة كل من �ملحكمة، 

د�ر �ل�رسطة، �ل�شجن. 

و�لداللة �لتي حتملها ه������ذه �لف�شاء�ت 

�ملنعزل������ة و�ملح�شنة �لتي يتو�جد فيها �أفر�د 

�لقوة �ال�شتعماري������ة معمرين وجنود �حتالل 

أنهم �أغر�ب عن �أماكن ال ميثلون جزء� منها،  �

ر�س يف �أماكن خا�شة بهم  فهم بعيدون عن �الأ

مغلقة عليهم. فهم ال ي�شعرون باأي �نتماء �أو 

ر�س �أو مع �شكانها. و�إذ�  تو��شل ال مع هذه �الأ

حد�ث  مكنة، وجعل �الأ كان �لكاتب قد نوع �الأ

ت������دور يف بيئ������ات مكانية خمتلف������ة ومتنوعة 

د�خل �حلي من �لبيت على �ملقهى، فال�شجن 

أنه ظ������ل مرتبطا باملفهوم  ثم �ملحكم������ة. �إال �

�لكال�شيك������ي �لذي ق�رس وح������دة �ملكان على 

�ملدين������ة �لو�حدة. وحني ينتقل من ف�شل �إىل 

�آخر ويظل مرتبط������ا باملكان، فغالبا ما يورد 

يف �لبد�ية �ملنظر عبارة توؤكد �أن �ملكان و�حد 

ول  كقول������ه يف �ملنظر �لثاين م������ن  �لف�شل �الأ

ول من  )نف�س �ل�شارع �ل�شابق. ويف �ملنظر �الأ
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�لف�شل �لثاين )يف �لق�شبة �أي�شا(.

وتبعا لذلك فاأحد�ث �مل�رسحية تدور يف 

مدين������ة �جلز�ئر �لعا�شمة، وحتديد� يف حي 

أباح لل�شخ�شي������ات حرية �لتنقل  �لق�شب������ة، و�
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عرب ه������ذ� �لف�ش������اء، فظل������ت مرتبطة بهذه 

مكنة، حتى بلغ �الحتكاك درجة �لت�شادم  �الأ

�لذي ق������اد جميل������ة �إىل �ل�شج������ن، ومنه �إىل 

�ملحكمة �لتي �أفتت باإعد�مها. وهذ� �لتعدد 

يف �مل������كان يك�شف عن �لتحام �ل�شخ�شية مع 

�لبيئة و�أهميته، كما ينك�شف هذ� �لتعدد عن 

توحد د�خل �ل�شخ�شية مع خارجها؛ بات�شاع 

مكنة.   ن�شاطه������ا �لفك������ري �ملقرتن بتع������دد �الأ

مكن������ة بالرتتيب �ملنطقي؛  و�ت�شم������ت تلك �الأ

خر دون �أن  ف������كل حيز مكاين يو�ش������ل �إىل �الآ

أو �ملحطات يف  أ�شب������ه باملر�حل � يتكرر. �إنها �

ن�شان، هذ� �لتنوع و�لرتتيب للمكان  حي������اة �الإ

ينبع من �لفعل �لدر�مي، ويخدم �لروؤية �لفنية 

للموؤلف �لذي تقي������د يف ن�شه ببيئة مكانية. 

وه������ذه �لبيئ������ات تختلف من حي������ث �ل�شكل 

و�لداللة، فبع�شها مفتوح كال�شاحة و�ل�شارع، 

ومن �نفتاحه������ا ياأتي خطره������ا. �إنها �أماكن 

خر  تو�ج������د ع�شاكر �الحت������الل، وبع�شها �الآ

مغلق وحم�شن كال�شجن / �لقلعة، و�ملحكمة، 
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و�حلانة، وبيت م�شطفى بوحريد.

ن �ملكان �أ�شبح عن�رس� فاعال وموؤثر�  والأ

يف �لن�س �مل�رسحي، ي�شهم يف تطور �حلدث 

ويك�ش������ف ع������ن طبيع������ة �ل�شخ�شي������ة و�إثر�ء 

�لن�س. ف������اإن �ل�رسق������اوي جل������اأ يف جت�شيد 

�مل������كان �إىل �لو�شف �ل������ذي كان وال يز�ل من 

أه������م �لتقني������ات، �لتي يعتمده������ا �لكتاب ال  �

�شيم������ا �لو�قعيون. وو�شف �ملكان يتناول ذكر 

�شياء يف مظهرها �حل�شي، ويقدمها للعني،  �الأ

ألو�ن �لت�شوير،  فيمكن �لقول باإن������ه لون من �

وق������د �قرتن �لو�ش������ف منذ �لبد�ي������ة بتناول 

�شي������اء يف �أحو�له������ا وهيئاتها، كما هي يف  �الأ

�لعامل �خلارجي وتقدميه������ا يف �شورة �أمينة، 

تعك�������س �مل�شهد وحتر�������س كل �حلر�س على 

نقل �ملنظ������ور �خلارجي �أدق نق������ل. و�رتبط 

�شي������اء مبفهوم �ملحاكاة �حلريف �أي  و�شف �الأ

�لت�شوير �لفوتوغر�يف. 

وبعد ه������ذ� �لو�ش������ف �ل�شام������ل للمكان 

�نطل������ق �ل�رسق������اوي �إىل متابع������ة تفا�شيل������ه 

أثر ذلك على �أحد�ث �مل�رسحية  وجزئياته، و�

و�شخ�شياته������ا. ففي هذ� �حلي يتو�جد بيت 

م�شطف������ى بوحريد �ل������ذي كان مقر� يجتمع 

في������ه �لفد�ئي������ون، ويتو�جد ب������ه �أي�شا دكانه 

�ل������ذي ميار�س فيه جت������ارة �حلرير، ويحوي 

�حلي مقهى �أحم������د �مل�رسي �لذي غالبا ما 

يلتقي فيه �ملجاهدون و�لفد�ئيون، باعتباره 

مكانا عاما، ولكنه يحوي �رسد�با خلفيا كثري� 

ما �تخذ مق������ر� الجتم������اع �لفد�ئيني. �شمل 

�لو�شف �لدقيق و�ملف�شل �لذي قدمه �لكاتب 

لهذ� �حلي �لعديد من �ملفرد�ت، �لتي ت�شكل 

منها هذ� �لف�ش������اء �ملكاين، و�لتي حتيل �إىل 
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أو �لعالمات، حيث  جمموعة من �ل������دالالت �

فت������ح و�شف �حلي بعبارة مفردة نكرة »�شارع 

كب������ري«، و�ل�شارع م�شطل������ح يطلق على مكان 

عام ي�شري في������ه �لنا�س، �شو�ء �لر�جلني منهم 

أو �لذي������ن ميتطون و�شائ������ل �لنقل �حلديثة؛  �

كال�شيارة و�لدر�جة وعلى جانبي هذ� �ل�شارع 

)20(
منازل وحمال جتارية وجميعها مغلقة. 

ومب������ا �أن �ل�شارع مكان ع������ام فهو ف�شاء 

مفت������وح، ي�ش������ري في������ه �لنا�������س وق������د يلتقون 

�شدفة ويتبادلون �أط������ر�ف �حلديث. وحدد 

أن������ه يف �أح������د �أحياء  موق������ع ه������ذ� �ل�شارع با

�لق�شبة بالعا�شم������ة، و�لداللة �لتي يحملها 

ه������ذ� �لتحديد �أن �حل������دث �مل�رسحي وبوؤرة 

�الهتم������ام، حت������دث يف �لعا�شم������ة ولي�س يف 

قرية �أو مدينة �شغرية. ومن مو��شفات هذ� 

أنه يوجد يف منطقة وعرة �مل�شالك،  �ل�ش������ارع �

فه������و متدرج كال�ش������المل �أي منحدر من �أعلى 

أ�شف������ل ومن يقف من �أعلى ي�شيطر على  �إىل �

�ل�شارع وما في������ه. يتفرع عنه بع�س �مل�شالك 

و�لدروب �جلانبية، �لتي جتعل �لدخول �إليه 

و�خل������روج منه عديدة ومتنوع������ة، مما �شهل 

من عمل �لفد�ئي������ني و�شاعدهم على تنفيذ 

ن�شاطه������م �لفد�ئي، و�شه������ل �أي�شا �ختباءهم 

وحمايتهم. فهو مكان �آمن ولكنه ولديف نفو�س 

نهم يتوقعون �لهجوم  �ملعمرين قلقا �شديد�، الأ

عليه������م و�النتق������ام منه������م يف �أي وقت ومن 

�أي م������كان. مما �شعب م������ن عملية �ل�شيطرة 

أ�شا�شيا  �لكامل������ة علي������ه، وكان ذلك عام������ال �

يقاع  يف �إخفاق �ل�شاب������ط »جون بيري« يف �الإ

بجا�������رس وزمالئ������ه. فانفتاح �ل�ش������ارع وكرثة 

دروبه و�لت������و�ء�ت م�شالكه يبيح للمجاهدين 

�لت�شلل نحو �أي �جتاه يريدون، وال �شيما و�أن 

تلك �مل�شالك تفتقد �إىل �لرحابة وتتقل�س �إىل 

حيز حمدود� جد�. 

رقام وحتديد  �شم������اء و�الأ ومع �ختيار �الأ

�مل������كان بدقة، ي�شهم دون �ش������ك يف خلق نوع 

م������ن �لوهم باأن ما يح������دث �أو حدث حقيقة 

أو و�قع������ا، �إال �أن �ل�رسقاوي جلاأ �إىل �لتعميم  �

يف �إطالق ��شم �ل�شارع، �لذي ورد نكرة دون 

أو رقمه. ولهذ� داللته �ملميزة  �شمه � حتديد الإ

حيث جعله رمز� �أو معادال مو�شوعيا جلميع 

�شو�رع ه������ذ� �لوط������ن، �ل������ذي �نتف�س �شد 

�الحت������الل وقاومه يف �شتى رب������وع �جلز�ئر. 

مكنة  ومما ال �شك فيه يف �أن �لرتكيز على �الأ

�ملعروفة و�لتدقيق يف �ل�شماء، مينح �لقارئ 

�إح�شا�شا باأنه ي�شتطيع �أن يتحقق من وجودها 

أر�د. فيخيل لقارئ  و�أن يذه������ب لزيارتها �إذ� �

أن������ه لو ذهب �إىل  م�رسحي������ة »ماأ�شاة جميلة« �

حي �لق�شبة لوجد تلك �ل�شو�رع �لتي ر�شمها 

�ل�رسقاوي بدروبه������ا وم�شالكها، ول�شاهد من 
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بعيد قلعة بربرو�س تط������اول �أعنان �ل�شماء، 

جن������از�ت �حل�شارية  وتق������ف �شاهدة على �الإ

له������ذ� �ل�شعب، ولو دخلها لوجد �لغرفة �لتي 

�شجنت فيه������ا »جميلة بوح������ريد«، و�ملحكمة 

أد�نتها، مع �أن �لو�قع �ملو�شوعي تبقى  �لتي �

ل������ه خ�شو�شياته، �لتي تختلف دون �شك عن 

ذلك �لو�قع �لذي �شعى �إىل م�شاكلته وحماكاته 

فنيا. 

  وم������ن جزئي������ات ه������ذ� �لف�ش������اء �أي�شا 

أنه يقع على  بيت م�شطفى بوح������ريد، وذكر �

�أطر�ف حي �لق�شبة؛ يف �شارع �شغري مظلم 

ب������ه �لتو�ء�ت تقابل������ه بناي������ات مهدمة. وقد 

�أدى ه������ذ� �لف�شاء دوره على م�شتوى �لداللة 

و�لوظيفة، فك�شف ع������ن زيف مبادئ فرن�شا 

يف �لعد�ل������ة و�مل�شاو�ة، حيث ج������رد �ل�شكان 

�شليني من ممتلكاتهم ودفع بهم �إىل �لعي�س  �الأ

على �أطر�ف �ملدين������ة. ويحوي �ل�شارع �أي�شا 

بيئتني لهم������ا دالالتهما يف �أح������د�ث �لن�س، 

هم������ا دكان م�شطفى بوح������ريد �ملغلق، �لذي 

كان ميار�س فيه جت������ارة بيع �حلرير ومقهى 

�أحم������د �مل�رسي، ولكل منهم������ا داللته وبعده 

�لرمزي. فاإذ� كان �لدكان �أحد �أوجه �حلياة 

�القت�شادية، ف������اإن �إغالقه �إ�ش������ارة �رسيحة 

�إىل توق������ف �حلي������اة �القت�شادي������ة وركودها، 

وكاأنن������ا بال�رسق������اوي يق������ول �إن �مل�شتعمر مل 

مة بل يدمرها  يكتف مبحاربة مقوم������ات �الأ

أبو�بها  �قت�شاديا �أي�شا )و�لبيوت �لتي مل تفتح �

بعد( �إ�شارة رمزي������ة �أخرى عن رف�س هوؤالء 

�ل�ش������كان تو��شلهم و�ندماجه������م و�نفتاحهم 

عن هذ� �لغا�شب �لذي رفع �شعار »�جلز�ئر 

فرن�شية«. 

و�ملقهى مكان ع������ام ومفتوح يوؤمه �لنا�س 

�شدقاء  الحت�ش������اء فناجني �لقهوة ولق������اء �الأ

وتزجي������ة �أوقات �لف������ر�غ، ويق�شده عدد من 

�ملجاهدي������ن و�لفد�ئي������ني باعتباره������م رو�د 

�ملقهى. ولكنه يف �حلقيقة مكانا �رسيا يجتمع 

في������ه �لفد�ئيون؛ من خالل ذل������ك �ل�رسد�ب 

�خللف������ي �لذي يحتويه، وهك������ذ� �أدى �ملفهى 

كمكان عام دوره �مل�رسحي، حيث كان ف�شاء 

خبار  للقاء �لفد�ئيني بغية �لت�شاور، وتبادل �الأ

و�ملعلوم������ات و�ال�شتعد�د للثورة. وحتيل كلمة 

»مقهى �أحم������د �مل�������رسي« �إىل داللة �أخرى، 

ن�شان من خالل �النت�شاب �إىل  حيث يعرف �الإ

�ملكان، و�لرتكيز على �مل�رسي �إ�شارة �رسيحة 

ع������ن ذلك �لدعم، �لذي كان������ت تتلقاه �لثورة 

�لتحريري������ة من �مل�رسيني خ������الل فرتة حكم 

جمال عبد �لنا�رس. ويح������وي �ل�شارع ف�شاًء 

آخ������ر هو قلعة »بربرو�س«، �لتي تبدو  مكانياً �

نها كذلك فقد  جاثم������ة وحم�شنة ومنيعة، والأ

حولته������ا �لق������وة �ال�شتعماري������ة �لغا�شمة عن 
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غايته������ا و�تخذتها �شجن������ا، و�أي �شجن. �إنها 

�ل�شج������ن �لكبري بالعا�شم������ة، ويفهم من هذ� 

�أي�شا �أن هناك �شجونا �أخرى �شغرية وكبرية 

)21(
يف بقية �ملدن �جلز�ئرية. 

وكلمة »�ل�شجن �لرئي�شي« حتيل �إىل وجود 

�شجون ثانوي������ة �شو�ء بالعا�شمة �أو يف غريها 

من �ملدن �جلز�ئرية. ونظر� لهذه �ملو��شفات 

�لت������ي تتمتع به������ا �لقلعة من ك������رب وحت�شني 

حولتها فرن�شا �إىل �ل�شجن �لرئي�شي للعا�شمة، 

وترح������ل �إليه م������ن بقية �مل������دن جميع �لذين 

تدعوهم فرن�شا ب������� »�لفالقة« �أو �خلارجني 

عن �لقانون. ومن �لدالالت �لتي يحملها هذ� 

�حليز �مل������كاين، �أن �ل�شج������ن نقي�س للحرية 

ن�شان وت�شادر  وف�ش������اء تقيد فيه حرك������ة �الإ

حريت������ه، وتهدر كر�مته. �إن������ه �ملكان �ل�شالب  

ن�شان م������ن فاعل �إىل  �ل������ذي يتحول في������ه �الإ

مفعول، وهو �أي�شا مكان لالنتظار و�خلوف. 

ن�شان هي جوهرة وجوده  فاإذ� كانت حرية �الإ

�شا�شية حلياته، فاإن �ل�شجن هو  و�لقيم������ة �الأ

��شت������الب له������ذه �حلرية، وف�ش������اء ال�شتالب 

�لوجود و�إهد�ر �حلي������اة، فيه ت�شجن جميلة 

لتلتحق بهند �لتي قب�س عليها من قبل. �إنه 

�ملكان �ل������ذي �غت�شبتا فيه وعذبتا و�متهنت 

كر�متهن، على نحو م������ا �أهدرت فيه كر�مة 

و�إن�شاني������ة �لكثري م������ن �جلز�ئريني. و�شتبقى 

�شاه������د� عل������ى همجية �ال�شتعم������ار و�أكذوبة 

ن�شان.  �حلرية و�لعد�لة وحقوق �الإ

�ملفتوح������ة يف  مكن������ة  �الأ �أن  و�ملالح������ظ 

م�رسحي������ة »ماأ�شاة جميلة«؛ هي �لبيئات �لتي 

�شلي������ون، �لذين  يتو�ج������د فيها  �ل�ش������كان �الأ

نلمحهم د�خلون �أو خارجون من �حلي. بينما 

يتمركز �أفر�د �مل�شتوطنني و�جلالية �لفرن�شية 

يف �أماكن مغلقة وحم�شنة، مثل قاعة �ملحكمة 

نها حتقق لهم نوعا  وحانة �شيمون و�لقلعة، الأ

من. �أما �ل�شو�رع و�ل�شاحات �ملفتوحة  من �الأ

فهي م�شدر �خلط������ر �ملحدق يف �أي حلظة. 

و�إذ� كان������ت �أحد�ث �مل�رسحي������ة قد بد�أت يف 

م������كان مفتوح )يف ح������ي �لق�شبة( ب�شو�حي 

قبال على �حلياة،  �لعا�شمة؛ كداللة على �الإ

حد�ث ظلت تنتق������ل من مكان مغلق  ف������اإن �الأ

آخ������ر، حيث �نته������ت بال�شجن �لذي كان  �إىل �

نقطة عبور �إىل �ملحكمة، �لتي �شعى ق�شاتها 

وجالدوها �إىل نقل جميلة �جلز�ئر �إىل ف�شاء 

بدي ،ولكن �إر�دة  أو �ل�شجن �الأ �آخر هو �لقرب �

)22(
�حلياة كانت �أقوى.

وهكذ� �شاهمت طبيعة �ملكان ونوعيته يف 

تقدمي �شورة عن طريف �ل�رس�ع / �شخ�شيات 

ر�������س و�شكانه������ا  �مل�رسحي������ة؛ فاأ�شح������اب �الأ

�شليني يجوب������ون �شو�رعها و�شاحاتها دون  �الأ

خوف، يف حني ي�شع������ر �مل�شتعمرون وقو�تهم 
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�لغازي������ة باخل������وف، ولذل������ك حت�شن������و� يف 

�أماكن حمدودة ومغلق������ة، ال ي�شعرون نحوها 

ب������اأي �نتماء. �إنهم غرباء عنه������ا وال ي�شكلون 

ج������زء� منها. ومم������ا ز�د يف جماليات �ملكان 

�أن �ل�رسق������اوي ربط كل بيئ������ة بفكرة خا�شة، 

ثم ق������ام بعملية �نزياح وعدول: حيث تتحول 

ن�شاف  �ملحكمة م������ن ف�شاء لطلب �حلق و�الإ

�إىل مكان تن�شج في������ه �لد�شائ�س و�ملوؤ�مر�ت، 

رو�ح وت�شي������ع فيه �حلقوق  وتزهق في������ه �الأ

با�شم �لعدل و�حلق، حيث حوكمت جميلة يف 

زقة  �لبد�ية دون حمام. وتتحول �ل�شاحات و�الأ

�إىل ف�شاء�ت للمطاردة بني �لفد�ئيني وقو�ت 

�الحتالل، بعد �أن كانت بيئة للتجول و�للعب 

و�لتالقي. وهكذ� تخرج هذه �لف�شاء�ت عن 

وظيفتها �لطبيعية و�ملتعارف عليها. 

�إن �مل������كان يف م�رسحي������ة »ماأ�شاة جميلة« 

لل�رسق������اوي ت�ش������كل م������ن ثنائي������ات ف�شائية 

متنوع������ة؛ ميزتها �ملفتوح و�ملغل������ق، �لظاهر 

أبعاده  و�خلفي، �لو��شع و�ل�شيق. ولكل �شكل �

�لدر�مية وداللت������ه �لفكرية، فجع������ل �لغز�ة 

�شا�شية  �مل�شتعمرين يتحركون يف ف�شاء�تها �الأ

نهم غرباء  غالق و�النعز�ل، الأ �لتح�شني و�الإ

مكن������ة ال ي�شع������رون نحوها باأي  ع������ن تلك �الأ

�نتماء، يف ح������ني كان �لف�شاء �لذي تتحرك 

�شلية باالنفتاح، و�أمكن  في������ه �ل�شخ�شيات �الأ

يهام �مل�رسحي؛ عرب  له �أن ي�شهم يف خل������ق �الإ

أنه ذكر  أبرزه������ا � جمل������ة من �لط������رق �لفنية �

مكنة وو�شفها بدق������ة متناهية، وكتب عن  �الأ

و�قعة حقيقي������ة و��شتح�رس �شخ�شية عا�شت 

�حلدث وكانت �أحد �شناعه.  

دارك«  »ج���ان  ا�ست�سه���اد  ب���ني  مقارن���ة   

ومقاومة »جميلة« يف امل�رشح 

أورليان �لتي  �إن ق�شة ج������ان د�رك، فتاة �

ق������ادت جيو�س فرن�شا يف ث������ورة عارمة �شد 

�الحت������الل �لربيطاين، هي ق�شة تكلل بالغار 

على جبني فرن�شا �لغابرة، وتدمغ بالعار وجه 

أبعد �لفرق  فرن�شا �مل�شتعمرة �لغ������ادرة. فما �

م�س �لبعي������د �ملحتلة �ملهي�شة  بني فرن�شا �الأ

�جلناح، �لناقمة �حلاق������دة على �ال�شتعمار، 

�مل�شوق������ة �إىل �حلري������ة و�ال�شتق������الل.. وبني 

م�س �لقري������ب �ملتنك������رة للحرية  فرن�ش������ا �الأ

حر�ر، �ل�شائ������رة يف ركب �ال�شتعمار �شد  و�الأ

ب������ر�ر. �إن فرن�شا  �ملجاهدين يف �جلز�ئر �الأ

م�س جلان د�رك بطلة �حلرية  �لتي هتفت باالأ

أ�شد �الختالف عن فرن�شا  و�لكفاح، تختلف �

�لتي ��شتعمرت �جلز�ئر. 

�إن ج������ان د�رك عن������د �لفرن�شي������ني رمز 

�لوطني������ة �ل�شادقة و�لت�شحي������ة �لفاعلة يف 

�شبيل �لوطن، و�لوطنية يف ذ�تها �شفة جديرة 

عجاب و�لتمجيد. ولكن )جميلة بوحريد /  باالإ
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جان د�رك �لعرب(؛ متثل عندنا ناحية �أخرى 

ميان..  �أج������ل و�أعظم من �لوطني������ة، وهي �الإ

مي������ان �ل�شادق �لر��شخ �ل������ذي ينبعث من  �الإ

مي������ان �لقوي �جلبار �لذي يزعزع  �لقلب، �الإ

مي������ان �لر�ئع �لعتيد  ر��شخ������ات �جلبال.. �الإ

�لذي يجل عن �ملطامع و�ملغامن، وي�شمو عن 

�ل�شع������اب و�لعقبات، ويرتف������ع ب�شاحبه �إىل 

ر�دة  مق������ام ال يرى فيه �إال �لنور و�ليقني، و�الإ

�لتي ال تعباأ بالعو�ئق، وال تخ�شع ملا يخ�شع 

أثقال.  له �شائر �لب�رس من قيود و�

أثر� يف  أبعدها � أبرز ه������ذه �لظو�هر و�   و�

حياتها من غري �شك ظاهرتان: �أوالهما، تلك 

أ�شد  �لظاهرة �لتي حريت �ملوؤرخني، فاختلفو� �

�خلالف يف تعليله������ا ويف حماولة تف�شريها. 

ونعن������ي بذلك �الت�شال �ل������ذي كان بني جان 

د�رك وبني »�أ�شو�ت« �لقدي�شات. �لتي كانت 

تخاطبه������ا: ).. جان، ج������ان، ال تخايف، كوين 

�بنة بارة، ف�شتذهب������ني لنجدة ملك فرن�شا(، 

فلما �أمعنت �لنظر يف م�شدر �ل�شوت، ر�أت 

�أن �لت������ي تخاطبها هي: �لقدي�ش������ة كاترين، 

وبجو�ره������ا �لقدي�شة مارجري������ت. وقد ظلتا 

أو ثالثة، ولكنها  تناديانه������ا مرة يف كل يومني �

مر ثالث������ة �أعو�م كامل������ة. وهكذ�  كتم������ت �الأ

�عتقد عام������ة �لنا�س  يف فرن�ش������ا، �أن نزول 

أورليان« حقيقة  �لقدي�شات ملحادثة »عذر�ء �

ال تقبل �ل�ش������ك وال �جل������د�ل. و�أن �لتف�شري 

�لوحيد �لذي يقبلونه هو �أن �هلل �خت�س جان 

د�رك بهذه �ملعجزة، ليتم على يديها تخلي�س 

)23(
�لوطن / فرن�شا من عبودية �الحتالل. 

ومن هذه �لز�وية تتقدم م�رسحية برنارد 

عمال  �ش������و »�لقدي�شة ج������ان« على بقي������ة �الأ

نها تتناول  �لتي عاجلت م�رسح �ملقاوم������ة، الأ

وىل ملي������الد فك������رة �لقومي������ة /  �لب�شائ������ر �الأ

ول الختيار  �لوطنية. ولعل هذ� هو �لد�فع �الأ

برنارد �شو »ج������ان د�رك« �أحد ر�شل �لقومية 

ولني؛ منوذج������ا لبطولة �ملقاومة �لوطنية.  �الأ

ول وهلة ي�شط������دم �لباحث مبا ميكن �أن  والأ

يع������د تناق�شا يف �شخ�شية ج������ان د�رك، هو 

أنها وه������ي �لكاثوليكية �لت������ي تتلقى وحيها  �

من �أ�ش������و�ت �لقدي�شتني كاترين ومارجريت، 

فاإنه������ا يف نف�س �لوقت ر�ئ������دة �لن�شال �شد 

أر�������س �لوطن«  جنلي������ز و�إخر�جه������م من »� �الإ

فرن�ش������ا. و�حل������ق �أن برنارد �ش������و كان و�عيا 

به������ذ� �لتناق�������س، بل جعل منه �إط������ار� فنيا 

لل�شخ�شية. وبالرغم من مت�شكها و�إ�رس�رها 

أنها من رعاي������ا �لبابا و�لكني�شة، �إال �أن  على �

جممل �حلو�ر بينها وبني ق�شاتها، يوؤدي �إىل 

ن�شان و�هلل لي�شت  �لق������ول باأن �لعالقة بني �الإ

�شو�ت  أم������ا �شماعها �الأ بحاجة �إىل و�شيط. �

مع دق������ات جر�س �لكاتدر�ئية؛ فهو �أقرب ما 
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أو �ليقني �لذي  يكون �إىل �لروؤية �ل�شوفي������ة �

ألهمه������ا ب������روح �ال�شت�شه������اد، �أن تقود حركة  �

�ملقاومة �إىل �لنهاية .

ج������ان د�رك هذه تتقدم بروح �ال�شت�شهاد 

وقد ��شتع������ادت �لروؤية �ل�شوفي������ة �ليقينية، 

تتقدم نح������و ق�شاتها بق������دم ثابتة وتخطف 

�ش������ك ��شتنكارها، ومتزقه �إىل ذر�ت تتطاير 

يف �له������و�ء، ثم تتقدم بقدم ثابتة نحو من�شة 

ح������ر�ق لي�شتعل ج�شده������ا ويفنى. ويبقى  �الإ

قلبه������ا دون �أن مت�ش������ه �لنار عالم������ة �لروح 

�لباقي������ة، لت�شع������ل نري�ن �ملقاوم������ة حتى يتم 

ر�س  �إج������الء �آخر جن������دي دن�شت قدم������اه �الأ

�لفرن�شي������ة. وهكذ� تتخل�س جان من »�أزمة« 

بطولته������ا بتج������اوز �له������وة؛ بني م������ا هو �آين 

وعر�ش������ي وطارئ �إىل ما ه������و باق وجوهري 

وثاب������ت. وكان م������ن �لطبيع������ي �أن تكون هذه 

ن �لبناء  »�ل������ذروة« هي خت������ام �مل�رسحي������ة، الأ

�لذي �ختاره برن������ارد �شو، منذ �لبد�ية لي�س 

هو �لبن������اء �لكال�شيكي �ل������ذي ال بد فيه �أن 

تنفرج �أزمة �لبطل �نفر�جا تدريجيا، ينتهي 

به �إىل �شف������ح �ل�شعور حيث كان يقف عندما 

أو ي�شاه������د �مل�رسحية. لكن �ملفكر  أ � أ يقر� ب������د�

يف عقل برنارد �شو غلب �لفنان يف وجد�نه، 

ور�ح يكتب م�شهد� ختاميا قد يغطي �جلانب 

)24(
�لتاريخي.

كانت م�رسحية ج������ان يف حاجة �إىل تلك 

ثبات قد��شة و��شت�شهاد  �لتغطية �لتاريخية؛ الإ

جان، �لتي �تخذت يف �ل�شياق �لدر�مي معنى 

خمتلفا، عن �ملعنى �ل������ذي ق�شدته �لكني�شة 

حني �أعادت �إليها �عتبارها. �إن عظمة جان 

أنها �ختريت ذ�ت يوم،  يف عرف �لكني�شة هي �

ن ت�شمع دون غريها �إىل �أ�شو�ت �لقدي�شني.  الأ

أنها  ن�شانية؛ هي � وعظمة جان يف تاري������خ �الإ

بلغت م������ن �ل�شفافية حد� ��شتمعت فيه رغم 

�شجيج �لكني�شة و�لنبالء؛ �إىل �شوت �ل�شعب 

فاعتربته �ش������وت �هلل. فما كان من �لكني�شة 

�إال �أن �رتكبت جرمي������ة قتل ال تغ�شل عارها 

مياه �ملحيطات وال �أمطار �ل�شماء، وتزيدها 

�إثم������ا على �إثم هذه »�ملحن������ة«، �لتي قدمتها 

بعد خم�شة قرون فاعرتفت بالقدي�شة جان. 

لق������د كتب �لكثريون يف �ل�������رسق و�لغرب عن 

جان د�رك، ولكن م�رسحية برنارد �شو �شتظل 

ول  يف طليعة �مل�رسح �لوطن������ي، �لذي قدم الأ

مرة �شورة »�لبط������ل – �ل�شهيد«، بل �إنه بني 

�أعم������ال �شو �لكثرية ترتف������ع قامة جان، حتى 

لتغطي بهامتها على بقية �لهامات. 

من �لرم������وز �لبارزة �لت������ي باتت ل�شيقة 

بالثورة �جلز�ئرية �لكربى �جلميالت �لثالث: 

جميلة بوح������ريد، وجميلة بوعزة، وجميلة بو 

با�شا. قدمن ما عليهن وهن طليقات ن�شيطات 
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يف �شفوف �لث������ورة، و��شتمر عطاءهن وهن 

يف �شجون �ال�شتعم������ار، بالنظر �إىل �ل�شدى 

عالم������ي �ل������ذي قدمن������ه للث������ورة وهن يف  �الإ

أ�شهرهن ظلت �ملجاهدة جميلة  �ل�شجن. ولعل �

بوحريد بطلة قتيلة )�مليل������ك بار( �ل�شهرية.. 

�لتحقت بالث������ورة يف مطلع 1956، وعمرها 

ال يتجاوز �لع�رسي������ن عاما حني كانت طالبة 

يف �ملعهد. ومن������ذ فيف������ري 1957 �أ�شبحت 

مالحقة من �لقو�ت �ال�شتعمارية �لفرن�شية، 

أبيها بحي  حيث �كت�شف �لفرن�شيون يف بيت �

�لق�شب������ة م�شنعا للقنابل. ف������ّر عمها �لذي 

ي�شكن معهم يف نف�س �لبيت من قب�شة �جلي�س 

�ال�شتعماري، و�لتح������ق بالثو�ر باجلبل. غري 

أيام  أن������ه �أوقف وعذب و�شجن ث������م قتل بعد � �

من �إلقاء �لقب�س عليها يف �لتا�شع من �أفريل 

1957 وكانت جريحة. 

�شجنت جميل������ة بوحريد ث������م �شيقت �إىل 

أربع من  عد�م برفقة � �ملحاكم وحكم عليها باالإ

رفيقاتها: )جميلة بوعزة، وزهية خلف �هلل، 

وجوهر �أكرور، وجاكلني قروج(. �شدر �حلكم 

باإعد�مه������ن يوم 14 جويلي������ة، ومل يعلن عليه 

�شوى يف �ليوم �ملو�يل؛ ب�شبب �حتفال فرن�شا 

بعيد �لثورة �لفرن�شية، تلك �لتي رفعت �شعار 

ن�شان. كان حكم  ن�شاني������ة و�أقرت حقوق �الإ �الإ

عد�م �ل�شادر يف حق �ملنا�شالت �خلم�س  �الإ

عد�م، �لتي نفذت  حلقة يف �شل�شلة �أحكام �الإ

يف حق �لعديد م������ن �ملنا�شلني و�ملنا�شالت؛ 

أمث������ال: �ل�شهيد  حياء، � �ل�شه������د�ء منه������م و�الأ

�أحمد زبان������ة، وجميلة بوبا�شا �لتي جعل من 

�شورته������ا بيكا�شو �أحد �لرم������وز يف لوحاته، 

وزهرة ظريف بيطاط، و�آين �شتينري �ل�شاعرة 

�شو�ء وغريهم . �ملنا�شلة �ملختفية عن �الأ

لقد �نطلقت �أ�شو�ت �آالف �جلز�ئريات  

و�جلز�ئريني، �لذين كانو� يتابعون �ملحاكمة 

وكان������و� ينتظرون نتيجة)مهزل������ة �ملحاكمة(. 

و�ختلط������ت كلمات �لن�شي������د بزغاريد �لن�شاء 

)�لي������و ي������و(، و�أ�شبح������ت �جلز�ئ������ر م�رسحا 

لتظاهرة عنيفة، ما لبثت �أن �شملت �ل�شفحة 

�جلغر�في������ة للقط������ر �جلز�ئ������ري �ملجاهد. 

وتطورت ف������ور� لت�شبح تظاه������رة عربية ثم 

عاملية. فقد �أقيم������ت يف كل عا�شمة عربية 

تظاه������ر�ت �شاخبة ه������زت كل قطر عربي، 

و�ن������ربت �ل�شحاف������ة �لعربية لتبن������ي ق�شية 

جميلة يف �إط������ار ق�شية )�جلز�ئر(. ونظمت 

م�شيات �ل�شعرية، وكلها  دبية و�الأ �لندو�ت �الأ

تتحدث عن ق�شي������ة �حلرب �جلز�ئرية، من 

خالل ق�شية �ملجاهدة )جميلة بوحريد(. 

�نعك�س ذلك عل������ى عو��شم �لعامل، وعلى 
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عا�شمة فرن�شا ب�شورة خا�شة. ف�شدرت يف 

باري�س وعن من�ش������ور�ت )ن�شف �لليل( �لتي 

ي�شدره������ا جماعة �ملقاوم������ة يف فرن�شا كتابا 

عنو�نه )دفاعا عن جميلة بوحريد(، من تاأليف 

�شتاذ جاك فريج�س و�لكاتب  وكيل �لدفاع �الأ

أرنو، �ل������ذي �ألف ح������و�ر فيلم )ثمن  ج������ورج �

�لقل������ق( �مل�شهور. وقد ت�شم������ن كتاب)دفاعا 

�شاليب �لتعذيب  عن جميلة بوحريد( �رسحا الأ

�ل������ذي تعر�شت له������ا جميل������ة باأ�شلوب مثري، 

وذلك باال�شتن������اد �إىل تقرير �لطبيبة )جانني 

بلخوجة(. وثارت ثائرة �لر�أي �لعام �لعاملي، 

فاأ�شبح������ت فتاة �جلز�ئر �ملعذبة حديثا على 

فم كل فم. وطالب زعماء �لعامل فرن�شا بالعفو 

عن )جميلة(. وكان يف جملتهم )جمال عبد 

�لنا�رس(، و�لرئي�س �لهندي )نهرو(، و�لزعيم 

)25(
�ل�شوفياتي)فرو�شيلوف (. 

وج������اءت ق�شية جميلة بوح������ريد لتفجر 

ذلك �النق�ش������ام يف �لر�أي �لعام وتربزه ب�شكل 

و��شح. ولك������ن �النق�شام يلتق������ي عند نقطة 

�ملطالبة بالعفو عن جميلة. ويف هذ� �ملجال 

أيهم، مبا  عرب �لر�ديكالي������ون �لوطنيون عن ر�

يل������ي: »يجب علينا �أن نخلق �شهد�ء باأي حال 

حو�ل، ومن �جلنون �ملطبق �أن نتكرم  م������ن �الأ

على �لثو�ر بج������ان د�رك جديدة. وقد حكم 

ألقتا  نهما � بامل������وت على فتاتني �أخريت������ني، الأ

مبتفج������ر�ت و�شدر �لعف������و عنهم������ا �أي�شا، 

أن������ه مل ي�شمع �شوى �لقلي������ل عن هاتني  عل������ى �

�الأخريتني«. 

 �أ�شبح������ت ق�شية جميل������ة بوحريد عبئا 

يرهق كاه������ل �حلكومة �لفرن�شي������ة، وبقيت 

عد�م  جميلة تنتظر يف �شجنها تنفيذ حكم �الإ

أ�شه������ر. وكان من �ملقرر تنفيذ  طو�ل ثمانية �

آذ�ر / مار�س 1958،  عد�م ي������وم 7 � حك������م �الإ

�مل�شادف ليوم �جلمعة. غري �أن هذ� �حلكم 

أبريل 1958  مل ينفذ، ويف ي������وم 11 ني�شان / �

عد�م �إىل  �شدر مر�ش������وم بتخفيف حك������م �الإ

�ل�شجن �ملوؤب������د. وظن �لفرن�شي������ون �أن هذ� 

�حلك������م �شي�شعد �لفتاة �لت������ي عا�شت حلرية 

وطنه������ا. وعندما ز�ره������ا يف �شجنها مر��شل 

�ل�شحيف������ة �لفرن�شية )فر�ن�س بري�س( يوم 8 

أبريل 1958 �شدمت������ه بقولها: »كنت �أف�شل  �

�ملوت على حي������اة �ملعتقل.. ليتهم �أعدموين، 

�إذن ال�شرتح������ت من �لع������ذ�ب �مل�شني �لذي 

ن.. و�نت�������رست �لثورة، وحتررت  �أعاني������ه �الآ

�جلز�ئر �لثائرة �ملجاه������دة.. وحتررت فتاة 

�جلز�ئر )جميلة بوحريد(.. وعادت �ل�شجينة 

�إىل حي������اة �حلري������ة يف وطنه������ا �ملتح������رر / 

�جلز�ئر«.
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أ �لن�شب جيد�ً ن�������س �أدبي يعود �إىل �لقرن �لثالث و�لع�رسين ق.م �إىل  �قر�

كديني  كدي نر�م �شن، وي������روي ق�شة �حلرب �ل�رسو�س بني �الأ ع�������رس �مللك �الأ

و�لقبائل �للولوبية، وهو ن�س غن������ي مبعلوماته �لتاريخية �لتي توؤ�ش�س لقر�ءة 

�لتاري������خ �لقدمي قر�ءة �شحيحة كونها تتكئ يف ترجمتها على ن�شو�س �أ�شلية 

م. كدية �الأ بلغتها �الأ

أ الن�صب جيدًا«اأ الن�صب جيدًا«أ الن�صب جيدًا« أ الن�صب جيدًا«»اقر أ الن�صب جيدًا«اأ الن�صب جيدًا«أ الن�صب جيدًا«»اقر أ الن�صب جيدًا«اأ الن�صب جيدًا«»اقر

أدبي من القرن الثالث والع�رشين ق.م. -اأدبي من القرن الثالث والع�رشين ق.م. -أدبي من القرن الثالث والع�رشين ق.م. - - ن�ص 

اآثاري �سوري.

العمل الفني: الفنان دلدار فلمر.

❁

˜

❁
ّد. با�سم ميخائيل جّبورد. با�سم ميخائيل جبورورد. با�سم ميخائيل جبورد. با�سم ميخائيل جبد. با�سم ميخائيل جّبورور
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 - نرام �سن )2260 - 2223 ق.م.(

�ملل������ك  �ب������ن  كدي������ني  �الأ �ملل������وك  ر�ب������ع 

»ماني�شتو�ش������و« وحفي������د »�رّسك������ني« موؤ�ش�س 

كدية، كان كجده قوًة وبط�شاً،  مرب�طورية �الأ �الإ

فا�شتطاع خالل �شني حكم������ه �أن يقمع عدة 

��شطر�بات وثور�ت ن�شبت يف �أنحاء �ململكة 

فف������ي �جلنوب مت������ردت مدن »كي�������س وكوتا 

و�أوما ونيب������ور و�أوروك و�شيبار«، و»ماجان« 

يف �خلليج �لعرب������ي، ويف �ل�شمال ثارت بالد 

»منار«، ويف �لغرب متردت »ماري«.

ق������ام نر�م �ش������ن بغزو�ت كث������رية �إىل بالد 

بعيدة، فو�شل �إىل »�أرمان و�إبال« و�حتلَّ جبال 

عل������ى )�ملتو�شط(، وهاجم  رز و�لبح������ر �الأ �الأ

�لقبائل �للولوبي������ة �جلبلية يف �شمال �رسقي 

بالد �لر�فدين وحّقق ن�������رس�ً حا�شماً عليهم 

أولهما خلّفه يف �أر�س  أثرين كتابيني � خلّده يف �

�ملعرك������ة، و�لثاين ه������و �للوح �مل�شه������ور با�شم 

)ن�ش������ب �لن�رس( �لذي ُع������رث عليه يف مدينة 

�شو�ش������ة �لعيالمي������ة، وكان �ملل������ك �لعيالمي 

»�شوت������رك ناخونته« قد �أخ������ذه عقب غزوة 

لبالد باب������ل ع������ام 1160 ق.م، وزّوره بكتابة 

��شم������ه بدالً من ��شم »نر�م �شن« وهو موجود 

حالياً يف متحف �للوفر.

��شتم������ر »نر�م �شن« ب�شيا�شت������ه �لتو�شعية 

آ�شيا �ل�شغرى«  متمثاًل بجّده، فو�ش������ل �إىل »�

�شم������االً و»ماج������ان« جنوباً و»عي������الم« �رسقاً 

و�شو�حل �ملتو�ش������ط غرباً، و�تخّذ لقب »ملك 

ربع، ملك �لعامل«. �جلهات �الأ

�أ�شاف �مللك على �شفاته �شفة �إلهية حني 

أّله نف�شه بو�شع قرنني على خوذته �حلربية،  �

لهة، وو�شع �لعالمة �ل�ش�ومرية  وهي عادة �الآ

لهة »DINGIR«  قبل  �خلا�ش������ة باأ�شماء �الآ

لهية �جلديدة. ��شمه داللًة على مكانته �الإ

�نته������ى عهد »نر�م �ش������ن« �ملجيد بكارثة 

حقيقية حني ��شتطاع �للولوبيون �أن يق�شو� 

على ع������دد كبري م������ن جنوده، فب������ات يعاين 

�حل�رسة و�لن������دم، ولكنه ��شتط������اع �أخري�ً �أن 

ي�شحقه������م ويخ�شعه������م ث������م ق������ّرر �أن يعتزل 

�حلروب ويعي�س ب�شالم.

��شتمر حكم »ن������ر�م �شن« �شبعة وع�رسين 

عام������اً حذ� خاللها ح������ذو �َشلَِف������ه »�رّسكني« 

حمافظاً عل������ى هيبة �لب������الد، حمّققاً �لرفاه 

ل�شعب������ه، فاعتنى بالتجارة، وط������ّور �لزر�عة، 

كدي يف عهده تطور�ً ملحوظاً  و�شهد �لفن �الأ

وال�شيما يف جم������ايل �لعم������ر�ن و�لنحت كما 

ثرية �لعائ������دة لفرتة  تُظه������ر �ملكت�شف������ات �الأ

أنقا�س  حكمه و�أهمها ق�رسه �لذي بناه على �

معب������د �لعيون �ل�شومري يف موقع »تل بر�ك« 

يف �جلزيرة �ل�شورية. 
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ملحمة »اقراأ الن�سب جيدًا«:

تروي �أح������د�ث هذه �مللحمة حرب »نر�م 

�شن« م������ع �لقبائ������ل �للولوبي������ة �ملتمركزة يف 

مناطق زغرو�س �شمال �رسقي بالد �لر�فدين 

قرب مدينة �ل�شليماني������ة حالياً، وكانت هذه 

�لقبائل قد نزلت م������ن �ل�شمال �إىل �جلنوب 

حتى �خلليج �لعربي فدمّرت كل �ملدن بقيادة 

أنوبانيني«  أبن������اء »� قوي������اء �ل�شبعة � �مللوك �الأ

�لذين جعلو� »نر�م �شن« مقهور�ً نادماً ب�شبب 

خ�شائ������ره �لكبرية �لت������ي تكّبدها حني ح�شد 

أل������ف جندي مل ين�ُج  لقتاله������م ثالثمئة و�شتني �

منهم �أح������د، �إاّل �أن »نر�م �ش������ن« ��شتطاع يف 

لهة �لتي  �لنهاية �النت�شار عليهم مبوؤ�زرة �الآ

�أحّبته، ولذلك �شّطر نق�شه، و�أودعه يف معبد 

»�إم�ش������الم« يف مدينة »كوت������ا« لي�شبح عظًة 

جي������ال �لقادم������ة، وقد ب������ارك فيه �مللوك  لالأ

�ل�شابقني با�شتثناء �مللك �ل�شومري »�إمنركار« 

ملك مدين������ة �أوروك �لذي مل ي������رتك له ن�شاً 

أبناء  ين�شح������ه فيه ويحّذره مغبة �لتورط مع �

�جلبال هوؤالء.

ينتهي �لن�س بانت�شار »نر�م �شن« وتقهقر 

لهة �أن يتنّحى عن خيار  �أعد�ئه، ثم بقر�ر �الآ

�حلرب ليمار�������س حياته ب�شكل طبيعي ومثل 

�شلحة  �أي رجل ثاٍن بهدوء بعيد�ً عن قعقعة �الأ

وغبار �ملعارك.

تُعرف �مللحمة با�شم )حرب كوتا(، لكننا 

�شورية  �عتمدن������ا يف عنونتها على ن�شختها �الآ

�حلديثة، و�لتي �ُشنِّفت يف مكتبة نينوى حتت 

أ �لن�شب جيد�ً( �عتماد�ً على  عنو�نها )�ق������ر�

دبية �لر�فدية  مطلعها كاأغل������ب �لن�شو�س �الأ

�لت������ي ت�شتن������د يف عنو�ناتها عل������ى �شطرها 

ول. �الأ

قدمي���ة  بابلي���ة  ن�سخت���ان  للملحم���ة 

واآ�سورية حديثة:

آ � الن�سخة البابلية القدمية:  ا

   ن�رس ��شتن�شاَخه������ا وقر�ءتَها وترجمتَها 

�شتاذ يف جامعة  فنكل�شتني Finkelstein �الأ

كاليفورني������ا عام 1957 بع������د �أن ح�شل على 

�لرقي������م �مل�شماري �ملوج������ود �شمن جمموعة 

 Yale يف جامعة ييل Morgan مورغ������ان

مريكية، و��شتفاد من  يف �لواليات �ملتحدة �الأ

جهود �شابقيه �أمثال �شيل Scheil، وت�شمرن 

Zimmren ويرج������ح فنكل�شت������ني �أن تكون 

�مللحم������ة ُكتبْت يف زمن �ملل������ك �لبابلي »�أمي 

�شدوق������ا« حفيد »حمور�بي« )1746 � 1726 

ق.م(. ونا�شخها ه������و �لنا�شخ �لبابلي �ل�شهري 

»نور� �إي������ا« �لذي ن�شخ كثري�ً م������ن �لن�شو�س 

دبي������ة �لبابلي������ة يف تل������ك �لف������رتة و�أهمها  �الأ

أ�شطورة �أترخ�شي�س �لبابلية.  �
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�سوري���ة  االآ الن�سخ���ة   - ب 

احلديثة: 

ُع������رث عل������ى ن�ش������ني   

مت�شابه������ني يع������ود�ن �إىل �لفرتة 

يف  ول  �الأ �حلديث������ة،  �شورية  �الآ

مدين������ة »نين������وى« م������ن مكتبة 

آ�ش������ور بانيب������ال«، و�لثاين يف  �«

موقع �شلط������ان تبه )خوزيرينا( 

أورف������ا يف تركيا، ويحوي  قرب �

كل منهما مئة وخم�شة و�شبعني 

�شطر�ً.

مت ن�رس �ال�شتن�شاخ �مل�شماري  

ول يف لندن من قبل  للن�������س �الأ

كينغ King عام1910.

أم������ا �لن�������س �لث������اين فقد  �

 Gurney ن�رس قر�ءت������ه وترجمته ج������ورين

عام 1955 معتم������د�ً على �ال�شتن�شاخني معاً 

وتقابلهما ثم عاد ون�رس �ال�شتن�شاخ �مل�شماري 

لن�س �شلطان تبه عام 1957.

ملحمة نرام �سن )اقراأ الن�سب جيدًا(: 

آ � الن�سخة البابلية القدمية:  ا

ول و�لثاين و�خلام�س م�شوهة  عمدة �الأ �الأ

ب�شكل كبري با�شتثناء بع�س �لكلمات �ملتفرقة 

�لت������ي ال تفيد يف فهم �ملعنى، لذلك �شنعتمد 

على �لعمودين �لثالث و�لر�بع. 

قو��س �لكبرية  �لكلمات �ملوجودة �شمن �الأ

) ( يف �لرتجم������ة ح�������رس�ً غ������ري موجودة يف 

�شلي، وهي من تقديرنا ب�شبب بع�س  �لن�س �الأ

�شلي. �لت�شوهات �لالحقة بالن�س �الأ

العمود الثالث: 

1 � �أحلق بنا هزميًة، مل يرتك )�أحد�ً ّحياً(.

2 � يف �ملرة �لثانية ح�شدُت مئة وع�رسين �ألف جندي،

3 � فاأحلق بهم �لهزمية، ومالأ �ل�شهل )بجثثهم(.

4 � يف �ملرة �لثالثة ح�شدُت �شتني �ألف جندي، 

5 � فز�د )تنكياًل( بهم �أكرث من ذي قبل.

6 � ثالثمئة و�شتني �ألف جندي ذبَح، 
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7 � �أحلق بهم هزمية كبرية. 

أنا خائٌف، قلٌق.  � � 8

9 � ياأ�شُت، تعبُت، ��شطربُت وقلُت.

)1(
أنا هذ� �لكالم: ماذ� جلَب »�آن« على حكمي؟ � � 10

أنا ملٌك مل يحِم بالَده،  � � 11

12 � ور�ٍع مل يحِم رعيته.

13 � ماذ� جلبُت لنف�شي وحلكمي؟ 

14 � كيف �شاأثّبُت.

15 � ج�شدي ونف�شي؟  ليتني خرجُت.

كدي. 16 � لتدمري �ل�شهل �الأ

17 � رجُل �جلبل �لقوي قتلني. 

.
)2(

18 � )و�شلت( �ملعركة حتى ماجليوم

......................... . � 19

مرة كدية ُمدَّ 20 � �ل�شهول �الأ

 ............................ .�21

العمود الرابع: 

................................ .�1

2 � �ملقامات )�أبيحت(.

3 � �أ�شبحت �لبالد مذبوحة.

)3(
4 � )قوة( »�أدد« ز�أرت فوق �لبالد.

5 � وطاأْت �شجتها، �شتَّتْت  طموَحها.

6 � ك�شحِت �ملدَن و�لتالل و�ملعابد.

7 � �شاوت بني كلِّ �شيء.

8 � كُعباِب �ملاء �لذي ُوجد. 

9 � )غرقت( �ملروج )وناأت( عن �لنا�س.

كاديني بَ�َشَطْت. 10 � �أر�س �الأ

11 � دّمرت �لبالَد.

12 � كاأنها مل تكن موجودًة، �ُشِحِقت كلُّها. 

13 � �لبالد م�شحوقة، منب�شطة كلُّها. 

14 � بغ�شب »�آن« و�بنه.

15 � �أ�شبحت �ملدُن مدّمرة، و�لتالُل منب�شطة.

16 � َجلبُة �لبالد �جنلت و�ُشحقت.

17 �  �لطوفان ب�شط �لبالد. 

18 �. ............ دّمر. ................

�سورية احلديثة:  ب � الن�سخة االآ

أ �لن�شَب جيد�ً. 1 � �قر�

أنا نر�م �شن بن »�رّسكني«. 2 � هذ� �

ياِم �لقادمة. 3 �  كتبُت لالأ

ر�س ثم هجر �لدنيا. 4 � جدي حكم �الأ

ر�س( ثم هجر �لدنيا. 5 � )�أبي حكم �الأ

أنا نر�م �شن �شيد �لبلد�ن. 6 � �أ�شبحت �

يام يف �أفول. 7 �   �الأ

8 �   �ل�شنو�ت يف �نق�شاء.

9 �  ع�شتار غرّيت م�شورتها.

لهة. 10 �  قادت �الآ

لهة �لعظام. 11 �  �شاألُت �الآ

)4(
أنونيتم. 12 �  ع�شتار، بابا، زبابا، �

 )5(
13 �   نابو، �شم�س �لبطل.

14 �   دعوت �لعّر�فني، و�أمرتهم.

15 �  ذبحُت �شبعة حمالن �أمام �شبعة �أخرى.
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16 �  و�شعت �ملذ�بح �لق�شبية �ملقّد�شة. 

17 � هكذ� حّدثني �لعّر�فون

........................... .� 18

........................ .� 19

........................ .� 20

21 �. ........ لت�رسْب ج�شدك.

لهة �لعظام. 22 �. ....... �الآ

 )6(
23 � »�إمنركار« �مللك �لذي �أعطاه »�شم�س« �حلكَم.

رو�ح. 24 � حكمه، قر�ره، روحه، �الأ

أرو�ح ن�شله، �أرو�ح ذريته،  25 � �أرو�ح عائلته، �

»�شم�س« �لبطل.

نونكي«،  �شافل، �شيد »�الأ عايل و�الأ 26 � �شيد �الأ

)7(
رو�ح،  �شيد �الأ

27 � �لذين ي�رسبون �ملياه �لعكرة، وال ي�رسبون 

�ملياه �لنقية. 

أ�شلحته ربَط  28 �) �إمنركار( �لذي ِبحْكِمته و�

و�أهلك ذلك �جلي�س. 

29 � مل يكتْب يل ن�شباً، مل يرتكه �أمامي، 

أبارْكه.  30 � مل يظهر �ال�شم لذلك مل �

31 � �ملقاتل������ون باأج�ش������ام طي������ور �لكه������وف، 

�لرجال غرباٌن وجوههم، 

لهة �لعظيمة،  32 � خلقتهم �الآ

لهة،  33 � يف �أر�س مدينته خلقتهم �الآ

)8(
لهة »تيامة« �أر�شعتهم. 34 � �الإ

)9(
لهة »بيلت �إيلي« �ملوّلدة خلقتهم 35� �الإ

أ�شو� �لقائمة.  36 � يف و�شط �جلبال كربو�، �شّبو�، تر�

دون ونبالء.  37 � �شبعة ملوك �أخوة ممجَّ

38 � ثالثمئة و�شتون �لفاً جنودهم. 

أبوهم �ملل������ك، �أمهم �مللكُة  أنوبانين������ي« � �« � 39

��شمها »ميليلي«. 

كرب �ل�شائ������ر �أمامهم ��شمه  40 � �أخوه������م �الأ

»ميماند�خ«. 

41 � �أخوهم �لثاين ��شمه »ميدودو«.

42 � �أخوهم �لثالث ��شمه »كوكوبي�س«. 

43 � �أخوهم �لر�بع ��شمه »تارتاّد�«.

44 � �أخوهم �خلام�س ��شمه »بالد�خ د�خ«.

45 � �أخوهم �ل�شاد�س ��شمه »�أخود� نَد�يخ«.

46 � �أخوهم �ل�شابع ��شمه »خار�شا كيدو«.

47 � �حتلّو� �جلبال �لالمعة. 

48 � �لقائد �أم�شكهم، �رسبو� �أفخاذهم

49 � يف بد�ي������ة غزوتهم �قرتب������و� من مدينة 

)10(
»بور�شخند�« 

50 � مدينة »بور�شخند�« كامل �أقليمها �ُشِلب. 

)11(
51 � مدينة »بوخولو« �ُشِلبت 

)12(
52 � مدينة »بور�ن�شو« �ُشِلبت 

»نَ�شخوخ������و«  �ش������د  �أخ������رج  ليتن������ي   �  53

.
)13(

أُّخاخو �

عد�ء، مع�شكرهم  54� ليتني �أم�شك جي�س �الأ

.
)14(

له »�إنليل« يف مقر �الإ

.
)15(

55 � ود�خل »�شوبر« كلّهم نزلو�



دبي من القرن الثالث والع�رشين ق.م. -
أ
 الن�سب جيداً« - ن�ص ا

أ
»اقرا

ول   �22008 العــــــدد 543 كانون الآ

)16(
56 � خا�شو� �ملياه، �إىل »جوتي« �ندفعو�.

�إىل  �ندفع������و�  »جوت������ي«،  دّم������رو�   �  57

)17(
»عيالم«

)18(
58 � دّمرو� »عيالم«، �إىل �شابّني و�شلو�

59 � قتلو� �لنا�س �لعابرين، ُقِذفو� �إىل...

60 � قتلو� مدن »ديلمون«، »ماجان«، »ملوخا«، 

)19(
وكل ما ُوِجد و�شط �لبحر.

ألفاً من جنودهم.  61 � �شبعة ع�رس ملكاً مع ت�شعني �

62 � خرجو� معهم لدعمهم. 

63 � دعوت �لقائد و�أمرته )قائاًل(:

64 � )َخْذ( رحماً مع دبو�س، 

65 � بالدبو�س �ذبْحهم، و��رسبْهم بالرمح. 

66 � �إذ� تدفق������ت دماوؤهم، ف�شيكون رجالهم 

مثل �لنا�س.

أ�شب������اٌح،  67 � و�إن مل تتدف������ق �لدم������اء فه������م �

و�شياطني.  

68 �  عفاريت ر�ب�شة و�شياطني خلقها �إنليل

69 �  �لقائد عاد قائاًل: 

70 �  ب�الدبو�س ذبحُت، 

71�  بالرمح �رسبُت، فتدفقت �لدماء. 

72 �  دعوت �لعّر�فني و�أمرتهم، 

73 �  �شبعة حمالن �أمام �شبعة �أخرى ذبحُت.  

74 � و�شعت �ملذ�بح �لق�شبية �ملقد�شة. 

لهة �لعظام.  75 � �شاألُت �الآ

أنونيتم« 76 � »ع�شتار، بابا، زبابا، �

77 � »نابو، �شم�س« �لبطل. 

لهة �لعظيمة مل تاأذن بذهابي وطهوري.  78 �  �الآ

79 � قلُت �لكالم هذ� حقاً من قلبي: 

80 � من تنباأ �لنبوء�ت؟ 

81 � من �شاأل �ل�شائلني؟ 

82 � ليتني �أذهب كل�سٍّ تبعاً لرغبة قلبي، 

83 � ليتني �أم�شك �لدبو�س �حلديدي بنف�شي، 

وىل. 84 � مع بلوغ �ل�شنة �الأ

85 � مئ������ة وع�رسي������ن �ألف جن������دي ح�شدُت 

�شدهم، مل يعد �أحٌد منهم حّياً. 

86 � م������ع بلوغ �ل�شن������ة �لثاني������ة ت�شعني �ألف 

جندي )ح�شدُت(

ألفاً  87 � م������ع بل������وغ �ل�شن������ة �لثالثة �شت������ني �

و�شبعمئة جندي ح�شدُت.

أنا.  88 � خائٌف، قلٌق، مهموٌم، متعٌب �

89 � قلت هذ� �لكالم حقاً من قلبي:

90 � ماذ� تركُت للُحكم؟ 

أنا ملٌك مل يحِم بالده،  � � 91

92 � ور�ٍع مل يحِم رعيته. 

93 � كيف �شاأثّبُت ج�شدي و�أو��شل طريقي؟ 

94 � رعُب �لنا�س، �لظلمة، �ملوت، �لطاعون، �لقحط. 

95 � �لرهبة، �ل�شقيع، �لدمار، �جلفاف، 

ِت �لكوُن، ونزلت  96 � �ملجاعة، �لبلية، م������الأ

فوق روؤو�شهم. 

97 � عالياً يف �ملدينة ��شتقرَّ �لطوفان. 
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�شفل، يف �لد�خل �شاهدو� �لطوفان.  98 � يف �الأ

عم������اق فتح فمه  ل������ه »�إي������ا �شيد« �الأ 99 � �الإ

)20(
ليتكلّم: 

لهة �إخو�ن���ه.  100 � ر�ح يتحدث �إىل �الآ

لهة �لعظام................... أيها �الأ � � 101

102 � قلتم يل. ...........................

أوِجْد.......................... � � 103

أ�س �ل�شنة �لر�بعة.  104 � مع بلوغ مهرجان ر�

لهة �لعظيمة. 105 � عندما ت�رّسع »�إيا«  ملجد �الآ

أ�س �ل�شنة �ملقد�شة،  106 �  قّدمُت �أ�شاحي مهرجان ر�

107 � �أح�رست �لقر�بني �ملقّد�شة. 

108 � دعوت �لعّر�فني و�أمرتُهم.

109 � �شبعة حمالن �أمام �شبعة ذبحت. 

110 � و�شعت �ملذ�بح �لق�شبية �ملقّد�شة. 

لهة �لعظام. 111 � �شاألت �الآ

أنونيتم. 112 � ع�شتار، بابا، زبابا، �

113 � نابو، �شم�س �لبطل. 

114 �  هكذ� حّدثني �لعّر�فون.

115 �. ..... َحْمِل. ...........

116 �. ........ يوجد. .......

....................... .� 117

أر�شَل �لفاأ�س...... � .......... .� 118

119 �. .... نزفِت �لدماء. .....

120 � يف د�خلهم �ثنا ع�رس جحفاًل فّرو� مني. 

اًل.  121 � ور�ءهم نزلُت، �أ�رسعت ُمعجِّ

122 � �جلحافل هذه �شحقتُها. 

123 � �جلحافل هذه �أرجعتها ) مهزومًة(. 

124 � قلُت هذ� �لكالم حقاً من قلبي: 

125 � من دون نبوءٍة، �جل�شَد و)�لروح( لن يجلب. 

جل روؤو�شهم.  126 � َحَماًلُ ذبحُت الأ

لهة �لعظام �أمر بالر�أفة بهم.   127 � مفتاح �الآ

128 � �لنجم������ة �مل�ّشع������ة يف �ل�شم������اء هكذ� 

حتّدثْت)21(.

129 � �إىل »نر�م �شن« بن »�رّسكني« قائلة:

، ال تهلْك ذرية �لهالك.  130 � ُكفَّ

ي������ام �لقادم������ة »�إنلي������ل« �شريفع  131 � يف �الأ

روؤو�شهم لل�رّس. 

132 � �شينتظرون قلب »�إنليل« �لغا�شب. 

أيته������ا �ملدينة، �جلحافُل هذه �شتُذبَُح،  � � 133

�شتُحا�رَس �ملنازل وحترتق.

ر�س  أيتها �ملدينة، �شت�شي������ل دماوؤهم، �الأ � �134

�شتنق�س حم�شولها، �لزمن �شيخفي خري�تها. 

أيتها �ملدينة، �جلحافل هذه �شتموت.  � � 135

136 � �شتتعادى مدينٌة مع مدينة، بيٌت مع بيت، 

أٍخ،  أٌخ مع � أٍب، � أٌب مع � � � 137

138 � �شاٌب مع �شاٍب، �شديق مع �شديق.

خوة.  139 � لن يقول �حلقيقة �أحٌد مع �الأ

أ�شياء غريبة ثانية.  140 � �شيتفّوه �لنا�ُس بالكذِب و�

141 � �ملدينة �ملعادية هذه �شتُقتل. 

142 � �ملدينُة هذه �شتاأ�رس �ملدينَة �ملعادية. 
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143 � لن يجدو� مكياالً من �حلنطة. 

144 � ملك قوٌي لن يوجد يف �لبالد. 

�رسى كاأتاوة.  لهة �لعظيمة �أح�رسُت �الأ 145 � لالآ

146 � مل حت�رسْهم يد�ي للقتل. 

أم �أي  أم �أمري�ً � 147 � لتك������ن َمْن كنَت، حاكماً �

�شخ�سٍ ثان. 

لهُة ليحكم �ململكَة.  أيها �لذي ت�شّميه �الآ 148 � يا �

149 � خلّفُت لك لوحاً، �شّطرُت لك ن�شباً. 

)22(
150 � يف »كوتا«، يف »�إم�شالم«.

.)23(
151 � يف �شومعة نرجال �أودعته لك

152 � تاأّمْل هذ� �لن�شب، 

153 � ��شمع كالم هذ� �لن�شب. 

154 � ال ت�شطرب، ال تقلق، 

155 � ال تخْف، ال ترتعْد. 

156 � ليكن ثباتُك ر��شخاً، 

157 � ليتك تنفُذ �ملهمة يف ح�شن زوجِك.

158 � قوِّ جدر�نك.

159 � �مالأ خنادقك ماًء. 

160 � ُخذ خز�ئنك، كنزك، ف�شتك، مالك، ملكيتَك.

نة. 161 � �دخْل �إىل مدينتك �ملح�شّ

ألزمها �لزو�يا. أ�شلحتك و� 162 � �ربط �

163 � �ّدخّر بطولتك و�حذْر)�ل�شخ�س �لذي( �أمامك. 

164 � دْعه يتجول يف بالدك فال تخرْجه. 

165 � دْعه فلريَع �ملو��شي وال تقربْه. 

166 � حتى لو �أكل حلم جندك. ...

167 � دْعه. ..............

168 � لتكن حليماً، لتكن متو��شعاً. 

169 � �أجبْهم قائاًل:  نعم يا �شادتي. 

170 � قابْل �شوءهم باللطف. 

171 � بالرقة �أم�شْك و�عِط. 

172 � ليتك ال تنطلق ملو�جهتهم. 

أ �لنا�شخون �حلكماء ن�شبَك.  173 � ليقر�

174 � يا َمْن تاأملَت ن�شبي وو��شلت م�شريك. 

175 � يا َمْن باركتني، فليبارْكك �أحٌد ما يف �مل�شتقبل. 

كدي����ة ورمزه باخلط امل�شماري يف اللغة ال�ش�مرية  لهة ال�ش�مرية واالأ ل����ه الرئي�����ض يف جممع االآ آن: االإ ا  -1

�شاطري، �ض �2، �3. لهة واالأ لهة راجع: قام��ض االآ له عامًة، وي�شبق هذا الرمز كل اأ�شماء االآ يعني االإ

ب����اد ماجلي�����م ُذك����رت يف نق������ض امللك البابل����ي حم�رابي مع مدين����ة »رابيق�م« ال�اقع����ة يف مناطق   -2

الفل�جة والرمادي، لذا ُيعتقد اأنَّ ماجلي�م تقع يف املنطقة ذاتها

وغاريتني  اأدد: اإل����ه الع�ا�ش����ف والطق�����ض عن����د ال�ش�مري����ني والبابلي����ني، اأ�شب����ح ا�شم����ه حدد عن����د االأ  -3

�شاطري �ض 44. لهة واالأ راميني. راجع: قام��ض االآ واالآ

الهوام�ش:
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لهة ا�شمه����ا ال�ش�مري INANA اإنانا تاأخذ اأ�شكااًل  آلهة احلرب واحلب يف جممع االآ له����ة ع�شت����ار ا االإ  -4

�شاطري �ض �3، �4. لهة واالأ و�شفات كثرية متباينة راجع: قام��ض االآ

له »ننجر�ش�«  آن« وزوجة االإ له »ا م ابنة االإ له����ة االأ باب����ا: اإله����ة مدينة جل�ض »تل الهبة« ال�ش�مرية، ت�شمى االإ

�شاطري، �ض �4. لهة واالأ واأم ل�شبع بنات و�شلت �شعبيتها اإىل خارج »جل�ض« راجع: قام��ض االآ

لهة البابلية مبردوك   حيمر( ي��شف يف ق�ائم االآ له زبابا: اإله احلرب ومركز عبادة مدينة كي�ض )تل االأ االإ

�شاطري �ض 103. لهة واالأ املعارك راجع: قام��ض االآ

�شاطري،  لهة واالأ لهة »ع�شتار« راجع: قام��ض االآ اأن�نيتم: اإلهة اأكدية تاأخذ بع�ض ال�شفات احلربية من االإ

�ض�.

لهة  دباء يحتفظ باأل�����اح القدر راجع: قام��ض االآ ناب�����: اإل����ه اأك����دي وه� اإله الكتابة وحامي حمى االأ  -�

�شاطري، �ض 131. واالأ

�شاطري، �ض 41، 42. لهة واالأ كدي يف ال�ش�مرية يدعى »اأوت�« راجع: قام��ض االآ �شم�ض: اإله ال�شم�ض االأ

اإمنركار:  ا�شم علم وه� اأحد املل�ك الذين اأعطاهم �شم�ض احلكم وه� »ملك« اأوروك »و�شلف« ل�جال   -�

�شاطري، �ض 92.  لهة واالأ بندا ح�شب ق�ائم اأ�شماء املل�ك ال�ش�مريني، راجع: قام��ض الاآ

كديني، عددها �00 اإله راجع:  آلهة ال�شماء عند االأ ر�ض عند ال�ش�مريني، وا آلهة ال�شماء واالأ نّ�نكي: ا االأ  -�

�شاطري، �ض �1. لهة واالأ قام��ض الاآ

ويل قبل خل����ق العامل ون�ش�����ء الك�ن تدخل  تيام����ة: اإله����ة ت�ش����كل م����ع زوجها »اأب�ش�����« مياه املحي����ط االأ  -8

لهة  ن�ما اإيلي�ض راج����ع: قام��ض االآ م����ع »م����ردوك« اإل����ه بابل يف �رصاع ينتهي مل�شلحت����ه يف اأ�شط�رة االإ

�شاطري، �ض 81، 82. واالأ

لهة ال�ش�مرية ننت� اإلهة ال�الدة خالقة الذرية يرد ا�شمها يف اأ�شط�رة اأترخ�شي�ض  بيلت اإيلي: لقب لاإ  -9

لهة. كدية �شيدة االآ ول ال�شطر 189 كخالقة للجن�ض الب�رصي. واملعنى احلريف باالأ الرقيم االأ

�شخا�ض املذك�رين بدءًا من ال�شطر)39( فهي اأ�شماء ل�ل�بية ي�شعب تف�شريها، لكن ياحظ  اأما اأ�شماء االأ

فيها تكرار املقطع ال�ش�تي. 

10- ب�ر�شخندا: ا�شم مدينة رمبا تطابق م�قع تل عجم ه�ي�ك يف �شهل مدينة ق�نية جن�ب بحرية امللح 

را�شي الرتكية. يف االأ

د اأنها كان����ت يف م�اطن  11- 12- 13- امل����دن املذك�����رة م����دٌن ل�ل�بي����ة ي�شع����ب حتديد م�قعها، ولك����ن البَّ

الل�ل�بني املركزية جبال زغرو�ض قرب مدينة ال�شليمانية. 
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كدية  لهي ال�ش�م����ري ت�شف����ه الن�ش��ض ال�ش�مري����ة واالأ ل����ه اإنلي����ل: اإل����ه الع�ا�ش����ف يف املجم����ع االإ 14- االإ

بعدائيت����ه للب�����رص. ُبِن����ي له معبد خا�ض يف مدينة نيب�ر ا�شمه اإك�����ر E.KUR اأي بيت اجلبل راجع: 

�شاطري �ض �8.  لهة واالأ قام��ض االآ

لف ق.م مناطق غربي نهر دياال وجن�ب كرك�ك حتى �شف�ح جبال  �1- �ش�بر: باد ت�شمل وفق م�شادر االأ

زغرو�����ض و�����رصق املجرى العل�ي لنهر دجلة راج����ع: احل�ري�ن د. فاروق اإ�شماعي����ل، امل��ش�عة العربية، 

دم�شق.

�1- ج�تي: املنطقة ال�اقعة يف جبال زغرو�ض والتي يخرتقها نهرا دياال والُعَظيم.

�1-18- يب����دو م����ن �شياق هذا املقطع اأن اجلي�ض بداأ م�شريه من ب����اد �ش�بر، واجته نح� اجلن�ب ال�رصقي 

فعرب باد ج�تي اإىل باد عيام يف مناطق زغرو�ض )اإقليم خ�ز�شتان( وو�شل حتى �شابّني التي يبدو 

اأنها تقع جن�بي عيام.

19- ديلم�ن: ترد بالدال اأو التاء وهي جزيرة البحرين حاليًا.

حجار النف�شية والنحا�ض وق����د اأطلق على مناطق �شلطنة ُعمان.  ماج����ان: ا�ش����م مدينة ا�شتهرت بكرثة االأ

كانت هذه املدينة ت�شكل �شلة ال��شل بني وادي ال�شند وجن�ب باد الرافدين.

ِمُل�ّخا: مناطق وادي ال�شند لها �شات جتارية مع جن�ب باد الرافدين عرب املدينتني ال�شابقتني.

ر�ض، وه� اإل����ه احلكمة واملياه العذبة، ومعنى  ل����ه ال�ش�مري اإنكي، اأي �شيد االأ كدي لاإ 20- اإي����ا: اال�ش����م االأ

كدي����ة بيت املاء ن�شب����ة ل�ظيفته ُعبد يف مدينة اإريدو ال�ش�مرية حاليًا اأب� �شهرين وتاأتي  اال�ش����م يف االأ

�شاطري الرافدية القدمي����ة. راجع: قام��ض  اأهميت����ه ك�ن����ه �ش����ارك بعملية اخللق الب�رصي يف اأغل����ب االأ

�شاطري، �ض �3، �4. لهة واالأ االآ

لهة  له����ة ع�شتار اإلهة الُزهرة، اأي اأن االإ 21- النجم����ة امل�شع����ة هي ك�كب الزهرة واملق�ش�د يف ال�شطر ه� االإ

ع�شتار اأمرت نرام �شن بالت�قف عن القتال.
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هي ق�شية �للغة �لتي ينبغي �أن نن�رسف �إىل معاجلتها ب�شدق وجترد، فاإن 

بع�������س �لنا�س ملّا يدرك خطورتها، وال ع������رف ما ميكن �أن تقود �إليه من فْقد 

�شول، و�ل�شياع يف ِزحام �لثقافات. �لُهوية �لفكرية، و�نقطاع �الأ

�خل������وف �لي������وم ال يكمن كل������ه يف �إمكان تغل������ب �لعامّي������ات �لعربية على 

�لف�شيح������ة �ملوّحدة، فق������د �شعفت هذه �لدعوة، عل������ى �إطالقها، ويوم �قتنع 

دعاته������ا بق�شور �لعامّيات عن �لوفاء بحاجات �لفكر �لعربي �لعليا. وما تز�ل 

أم الق�ضايا الثقافية اأم الق�ضايا الثقافية أم الق�ضايا الثقافية 

»وجهـــــــــــة نظـــــــر«

ناقد واأديب واأ�ستاذ جامعي �سوري

العمل الفني: الفنان زهري ح�سيب.

❁

˜

❁
�شرت�شرت د. عبد الكرمي الد. عبد الكرمي الأ
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من هذ� �ل�شعف بقية يبدو �أن �أمرها مرتوك 

عالم  للزمن: فمع �نت�شار �لتعليم و�أجهزة �الإ

و�لثقافة �ملختلف������ة، ومع �قرت�بنا بع�شنا من 

بع�������س، الب������د �أن يرتفع م�شت������وى �لتخاطب 

عمال �لدر�مية، على  وم�شتوى �حلو�ر يف �الأ

�ختالفها، وي������زد�د �القرت�ب من �لف�شيحة، 

بتف�شي������ح ما ميكن تف�شيح������ه من �لد�رجة، 

وتب�شيط ما ميكن تب�شيط������ه من �لف�شيحة، 

وبت�شيي������ق �مل�شافات، من جه������ة �أخرى، بني 

�لد�رج������ات �لعربية، بحكم �نت�ش������ار و�شائل 

عالم و�الت�شال �حلديثة. �الإ

أينا، يكمن  و�ل�شعف �خلِطر �ليوم، يف ر�

يف �شع������ف �لف�شيحة نف�شه������ا يف �خلطاب 

�لثق������ايف، جملًة، �شعفاً مذه������اًل، ن�شحو له 

يوماً، فنتناول يف عالج������ه بع�س �مل�شّكنات، 

ونن������ام عنه زمناً، حتى ن�شحو له من جديد، 

فنجد �لف�شيح������ة �زد�دت �شعف������اً، و�زَدْدنا 

��شتهان������ة مبا تلق������ى مّنا، فتن������ّد عنا بع�س 

�لتحذي������ر�ت، وتكت������ب بع�������س »�لو�شفات« 

�لتقليدية، من ط������ر�ز حت�شني م�شتوى تعليم 

�للغ������ة �لقومية، وتعويد �لنا�ش������ئ �أن يلتزمها 

قل، و�حلر�س  يف خطابه، يف �ملدر�شة على �الأ

على �إ�شماعه لغة �شليمة، و�لت�شدد يف فحو�س 

�للغة وتعلي������ق جناح �لطال������ب عليها، و�أخذ 

مدر�ش������ي �جلامع������ة بتح�شني حظه������م منها، 

مهم������ا يكن �خت�شا�شهم يف كلياتها، �إىل �آخر 

ما ميكن حتقيقه م������ن عنا�رس هذ� �لعالج، 

ثم ما نلب������ث �أن نكت�شف ق�شور هذ� �لعالج: 

فالف�شيحة، يف هذ� �خلطاب، تزد�د �شعفاً 

قالم، حتى وهي يف �أعلى  ل�شن������ة و�الأ على �الأ

مدرج������ات �لتخ�ش�س بها وباأدبه������ا، �أحياناً، 

وتق������وى غربة �لطالب عنها، ويقوى �شيقهم 

بها.

أتن������اول م�شاألة ح�ّشا�شة �أرجو  �أعرف �أين �

�أال يُفهم معها هذ� �لكالم �لذي �أقوله فيها، 

أريده. فاإن بع�س �لنا�س  على غري �لوجه �لذي �

يذهب������ون يف تف�ش������ري م������ا يقال فيه������ا د�ئماً 

تف�شري�ً �شيئاً، عن نية �شاحلة �أحياناً، وَغرْية 

�شادق������ة عل������ى �للغة. وبع�شه������م يتعلق بهذ� 

أو �أماًل يف ك�شب  �لتف�ش������ري لغاية يف نف�ش������ه، �

رخي�س، يرجوه بالدخول يف �شوق �ملز�يد�ت 

�لتي متتلئ به������ا حياتنا �ليوم، من كل جن�س 

ول������ون. وهوؤالء، يف نظرنا، لي�شو� �أقل عد�وة 

من �أعد�ئه������ا، فهم �لذين يرّدوننا عن �لنظر 

يف ه������ذه �مل�شاألة، بتخويفنا مما يقول �لنا�س 

يف َمْن يجروؤون على �لدخول فيها. 

ف������اإذ� جتاوزنا هذه �ملز�يد�ت وفر�شانها، 

أ�شتمع  �إىل رجال �لفكر و�لثقافة فينا. فاإين �

�إليهم �أحياناً، فاأر�هم يعانون يف �لتوفيق بني 

أد�ئه������ا بلغة �شليمة.  �لفكرة و�حلر�س على �



اأم الق�سايا الثقافية 

ول   802008 العــــــدد 543 كانون الآ

فهم يُلجلجون فيها زمن������اً، وعقولهم تذهب 

يف تتبع خيط �لفكرة حتى ال يفلت منهم، ثم 

ترتد عنه لتحكم قو�ع������د �شياغتها �للغوية، 

فهم ال هم يلتفتون �إىل �لفكرة بعقولهم كلها، 

مر. وال هم يح�شنون �شياغتها، يف �آخر �الأ

أق������ول لنف�شي: لي�س بني  أ�شمعهم � فحني �

أو �لك�شل. وهم  أتهمه بالته������اون � ه������وؤالء من �

قل. ثم  عرب �أقح������اح، يف منابتهم عل������ى �الأ

غلب، يف بيئات متعلمة،  هم ن�ش������وؤو�، على �الأ

ودر�شو� �لعربية، لغتهم، يف مر�حل �لدر��شة 

مر، مل ينقطعو�  �لطويلة كلها. وهم، يف �آخر �الأ

ع������ن ممار�شتها كتابة وق������ر�ءة وحديثاً. فلَم 

�أر�هم �إىل �لي������وم يعانون من �لتعبري بها عن 

أنف�شهم هذه �ملعاناة؟ �

��شتمع������ت م������رًة، يف �شاع������ة متاأخرة من 

ذ�عة �لعربية،  �لليل، من �إح������دى حمطات �الإ

�إىل مناق�ش������ة ر�شال������ٍة للدكت������ور�ه، عن و�حد 

م������ن رجال �حلديث يف �لق������رن �لثالث، وهو 

�لد�رم������ي �شاحب �ل�شنن �ملعروف. جلنة من 

كب������ار رجال �ل�رسيع������ة، و�ملفرو�س �أن يكونو� 

م������ن �شيوخ �لعربية، بحك������م �ت�شال �ل�رسيعة 

باللغة �ت�ش������ال �لروح باجل�شد، تناق�س �أعلى 

�لر�شائل �لعلمي������ة، يف و�حد من كبار رجال 

�حلديث، بلغ������ة تعبث باللغة �ملعربة، �أحياناً، 

ذن، فرتكن  يف نقا�شه������ا، عبثاً ال ت�شدق������ه �الأ

معه �إىل �لد�رجة يف �لنقا�س، في�شمع �ل�شامع 

بيان �لنبوة �ل�شايف حيناً، ثم يهبط بعده يف 

�لكالم عليه �إىل مثل قوله:

� ال يا �شيخ!.. حتقوّلنا �إيه؟ �أنت ما قلت�س 

كده!

أي������ت رجاالً ينت�شبون �إىل بع�س جمامع  ور�

�للغ������ة �لعربي������ة، فيزّلون زل������اًل يوؤ�خذ فيه، 

�أحياناً، طلبة �لثانويات. وقف �أحدهم يلقي 

كلمة مل تتجاوز �ل�شطرين، ��شطر فيها �إىل �أن 

يق������ول بلغة معربة )15 �شاعة(، فلجلج زمناً، 

ال يدري كيف يطابق بني �لعدد و�ملعدود.

جادة  ويقول بع�������س �لنا�س: وما لن������ا والإ

هذه �للغ������ة، ونحن من غري �ملخت�شني فيها؟ 

أو َجغر�فيون  أو فيزيائيون � فنحن كيميائيون �

أو �أ�شح������اب فل�شفة، كاأن �للغة �لقومية مادة  �

أد�ة للفك������ر يف كل �خت�شا�س.  �إ�شافي������ة ال �

وقد قر�أت مرة مقدمة، يف �أحد �لكتب �لتي 

يقروؤها طلبة �جلامعات، ال تزيد على ع�رسة 

أو نحوه������ا، فر�أيت م������ن خطاأ �للغة  أ�شط������ر � �

و�ختالل �لتعبري ما ي�شتغرق �إ�شالحه و�لتنبيه 

عليه وقتاً يكفي لكتابة ع�رس مقدمات مثلها! 

وم������ا يعني كاتَبها من لغت������ه وقو�عدها، وهو 

موؤرخ ال لغوي؟ و�للغة �لقومية، يف وهمه، ال 

يهتم بها �إال �لذين فرغو� لها!

أن������اّ خ�ش�شنا، يف بع�������س �أجهزة  �أعل������م �
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ع������الم و�لثقافة، بر�م������ج يومية تنظر يف  �الإ

أل�شنة  �إ�ش������الح بع�س �أخط������اء �للغة عل������ى �

�جلمه������ور، ولكنها، يف نظ������ري، مل تعد توؤدي 

ر�شالته������ا، ولعل �أكرث �لنا�س ال يقروؤونها �أو ال 

ي�شتمعون �إليها. وو�قع �حل������ال يقت�شينا �أن 

نخفف من كثافة مادته������ا، و�الن�رس�ف، يف 

تهيئته������ا، �إىل ما يجنيه �ش������و�د �لنا�س منها، 

أ�شاليبها،  يف حياته������م �لعملية. و�إىل تنوي������ع �

ي�شال،  أنفع يف �الإ أ�شاليب �أخ������رى � و�ختي������ار �

و�أقرب �إىل حركة �حلي������اة، كاحلو�ر �ل�شهل، 

أو �ختيار  مث������اًل ِمن حول بع�س �لرت�كي������ب، �

ن�شو�س حلوة جتتذب �لنا�س، ويتم �لوقوف 

أو نقطت������ني حيَّتنَْي. ويف  منه������ا عند نقط������ة �

أ�شاليب �أخرى كثرية. مكان �بتد�ع � �الإ

أنا جعلنا من �للغ������ة مقرر�ً على  و�أعل������م �

أّلفنا  طلب������ة �جلامع������ة، يف كلياتهم كله������ا. و�

له������م كتباً يتدرج������ون يف در�شها، مع تقدمهم 

يف در�س م������و�د �خت�شا�شه������م، يف كل �شنة. 

�شلوب  أي�ش������اً يف �الأ ولكن������ا �أخطاأنا �لطريق �

�ل������ذي �تبعن������اه فيه������ا. ولو كن������ا وّزعنا هذه 

�لكتب على �لطلب������ة توزيعاً �آخر، فّرقنا فيه 

بني م������و�د �لتخ�ش�س، فجعلنا �ملقّرر �للغوي 

عل������ى �شلة بهذه �ملو�د، لُكنَّا �أقرَب �إىل �لغاية 

�لت������ي �أردناها. فلطلب������ة �جَلغر�في������ة مثاًل 

ن�شو�س خمتارة من كتب �جَلغر�فيني �لعرب، 

�لقد�مى منهم و�ملحدث������ني، ولطلبة �لتاريخ 

ن�شو�������س مثلها من كت������ب �ملوؤرخني �لعرب، 

أي�ش������اً، ولطلبة �لعلوم  يف �لقدمي و�حلديث �
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ن�شو�س م������ن تر�ث �لع������رب �لعلمي، جَنمع 

فيها ب������ني �أعالم �لعرب يف كل زمان، ومثلها 

لطلبة �لط������ب و�ل�شيدل������ة و�لفل�شفة. فمثل 

�شلوب يحببه������م بالدر�س، ويجتذبهم  هذ� �الأ

حاط������ة ببع�������س م�شائ������ل �للغة �حلية  �إىل �الإ

�لتي نثريها يف �لن�س، ويحتاجها �لطلبة يف 

حياتهم �لعلمية و�لعملية، ويحقق، من ناحية 

ثانية، غاية كبرية �أخرى، هي �طالُعهم على 

منجز�ت �لع������رب يف ميادين تخ�ش�شهم، يف 

�ملا�شي و�حلا�رس، وهو ما ي�شتاأهل، يف ذ�ته، 

�جله������د �لذي نبذله فيها. وعلى هذ� �لنحو، 

جنعل من هذه �لرب�مج و�ملقرر�ت مادة حية 

جذ�بة، بدل �أن نزي������د �لنا�س �غرت�باً عنها، 

أنف�شهم معاً. وياأ�شاً منها ومن �

مان������ة تقت�شينا �أال نقف عند  على �أن �الأ

ه������ذ� �حلد، و�أن نذهب يف �لعالج �إىل قر�رة 

أو�شع من  أل������ة، فالظاه������رة، كما قلن������ا، � �مل�شا

أو  �أن حتتويه������ا هذه �لتد�بري كله������ا جمتمعة �

متفرق������ة. �لظاهرة تقت�شين������ا، �إذ� قررنا �أن 

أنف�شن������ا، �أن ننكّب على  ن�ش������دق يف خطاب �

در�������س �ل�شعوبات �لتي نع������اين منها يف تعلم 

لغتنا، وممار�شتها ممار�شة حّية قر�ءة وكتابة 

وخطاب������اً، وجَند �حللول لها، �شو�ء كان ذلك 

أ�شل������وب تناولها  بحث������اً يف ذ�ت �للغ������ة �أم يف �

وتعليمها. و�أن يك������ون ذلك كله على �مل�شتوى 

ن �للغة لي�شت مل������كاً للعربي يف  �لقوم������ي، الأ

ُقْطره، بل هي ملك �لعربي يف كل ُقْطر.

ه������ذه  بع�������س  �أن  حين������ذ�ك  و�شنج������د 

�ل�شعوبات يع������ود �إىل كثاف������ة بع�س قو�عد 

أو تعدد وجوهها، نحو�ً و�إمالء. فهذ�  �للغة، �

ي�شهل عالجه. وبع�شها، يت�شل �أحياناً، باللغة 

ونظام تركي������ب َوَحد�تها ، فذلك يقت�شي �أن 

أ�شلوب تناول������ه وتعليمه. و�شيكون  ننظ������ر يف �

أو�خ������ر �لكلمات  ع������ر�ب، وهو حتري������ك � �الإ

بح�شب مو��شعه������ا يف �جلمل، مما البد من 

ل�شنة  �لو�شول فيه �إىل طريقة تَ�ْشهل على �الأ

ل علينا  قالم مر�عاته. ورمبا كان مما يُ�ّشهِّ و�الأ

�شاليب �ملعا�رسة يف تلقني  �أمره ��شتعانتنا باالأ

�للغات �حلي������ة وتعليمها، �شمعاً وب�رس�ً، مما 

ي�شتدعي در��شتها در��شة عميقة، الختيار ما 

أو نختار لها طرقاً �أخرى  ينا�شب لغتنا منها. �

نتفق عليها.

و�لذي يَه������دي، يف هذ� كل������ه، �أن نعرف 

مر، هو  �أن م������ا نريده من لغتن������ا، يف �آخر �الأ

�أن تك������ون لنا لغًة طّيع������ة، قادرة على مو�كبة 

حياتن������ا �لتي نحياه������ا، و�حت������و�ء معارفها، 

و�ال�شتجابة حلاجاتنا منها، يف كل ميد�ن من 

ميادين �لعلم و�لعمل، كتابة وقر�ءة وخطاباً، 

عل������ى نحٍو �شليٍم، ترت�شيه هذه �للغة بجوهر 

خ�شائ�شها.



اأم الق�سايا الثقافية 

83 ول   2008 العــــــدد 543 كانون الآ

ر�دة ي�شتدعي �أن نفرغ  وحتقيق ه������ذه �الإ

أنف�شنا �أوالً، فن�شدقها يف ما نعاين وما  م������ن �

نقول وما نفعل، ونُ�شق������ط �لتعبد لل�شكليات 

ل�شالم������ة �لروح و�جلوهر، ونفهم �أن غاية ما 

ي�شتطيع������ه �إن�شان هذ� �لع�������رس، و�إن�شان كل 

ع�رس، �أن يح�شن �ملو�ءمة بني نف�شه وع�رسه، 

�أعني �أن يوفق ب������ني حقائق نف�شه وحاجات 

مر، �أن  آخ������ر �الأ ع�������رسه، وهو ما ينبغي، يف �

ي�شتطيعه، لت�شتقيم حياته وت�شّح وتغنى.

حينئ������ٍذ ي�شهل علين������ا �أن جنتمع فنقلّب 

وجه������ات �لنظر يف �ش������وؤون حياتن������ا �لكبرية 

أ�شها، دون  كله������ا، وو�قع �للغة �لقومية على ر�

أو �إىل تقاذف  خوف مّنا يف�شي �إىل �لت�شنج، �

أو �إىل �لتفريط باأهم خ�شائ�س  �لتهم �لباطلة، �

وجودنا، دون مباالة ناجعة.

حينئ������ٍذ ي�شه������ل علينا، يف ه������ذه �مل�شاألة 

�خلطرية، �أن نُكفَّ ع������ن �بتد�ع ماال يجاوز، 

م������ن �مل�شاألة، ِق�رْستها، وع������ن �ملر�وحة يف ما 

عد�ها من �للُّباب. �إن ما نعانيه يف لغتنا هو، 

�شل، م������ا نعانيه يف حياتنا: �النكما�س  يف �الأ

و�خل������وف و�لق�شور ع������ن جم������ار�ة �حلياة، 

و�لعج������ز �لد�خلي عن فح�س قَيمنا يف وجه 

�لتحدي �ل�شلب �لذي تو�جهنا به �ملجتمعات 

�ملعا�رسة.

أ�شد ما نخ�شاه، �أن ي�شبح �خلوف على  �إن �

ما نحر�س عليه، �شبباً يف فقده. وذلك يكون 

بحجزه وحتج������ريه وَقْطعه عن تربة �لع�رس، 

و�إ�شعاف قدرته على �لتكيف و�ملقاومة.

وق������د كتبت يوماً يف ر�شال������ة خا�شة، �إىل 

ة  �شدقاء، ممن كانو� طرفاً يف �مل�شادَّ �أحد �الأ

������ت، يف بع�س �شحف  �ل�شحفي������ة �لت������ي �شبَّ

م������ار�ت، بيننا، من ح������ول مو�شوع �للغة:  �الإ

»ينبغي �أن نختل������ف، �إذ� �ختلفنا، يف طبيعة 

أّما �أن يكون  جر�ء �لذي يتعني �أن نتخذه. فا �الإ

جر�ء، فذلك  �ختالفن������ا يف �رسورة ه������ذ� �الإ

أننا بعيدون جد�ً من جاّدة �لطريق. معناه �

� 2 �
�إّن �لعربية، بح�شا�شيتها �ملعجزة، هي لغة 

�ليَقظة �لفكرية �لد�ئم������ة. ذلك �أن �حلركة 

عر�بي������ة ت�شتدع������ي �أن ي�شتذك������ر �لعق������ل  �الإ

باّطر�د، �ملعن������ى �جلزئي يف �جلملة، ف�شاًل 

عن �ملعنى �لعام يف �لكالم. ولهذ� كان رجال 

كب������ار يف تاريخن������ا يخافون �لزل������ل و�للحن. 

وكان������و� ي�شتقوون عليهم������ا ب�شالمة �لفطرة، 

أو تزوغ. كان عبد  ويحر�شون على �أال ت�شعف �

�مللك بن مرو�ن يقول: »�شيبني �شعود �ملنابر 

وتوقع �للح������ن«! وكان بع�شهم �إذ� زلَّ ل�شانه 

باللحن، توقف وقال: »َح�سِّ )كلمة تقال عند 

ح�ّس حر�رتها  مل( �إين و�هلل الأ ة �الأ �ل�شعور بَحزَّ
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آنذ�ك حية، فكيف  يف حلقي«، هذ� و�لفطرة �

نحن �ليوم، و�لو�ح������د منا مُي�شي عمره بني 

�لكت������ب و�ملحابر، ويقف على �ملنابر ع�رس�ت 

�ل�شنني ي�شمع ويتحدث، ويكتب ويحا�رس، ثم 

أو  ن�شان، � أنه لو غَفل غفلة قد يَغفلها �الإ يرى �

�شها وهو يتتبَّع خاطرة خطرت له، يف غمرة 

�حلديث، زّل ل�شانه باللحن، �أو غلب عليه ما 

يام من  أل�شنتنا و�أقالمنا هذه �الأ يغلب عل������ى �

�شقم �ل�شياغات �أو فجاجتها.

أ�شتم������ع �إىل فريٍق  أنه تهي������اأ يل �أن � عل������ى �

من �لنا�س يف هذ� �لزم������ان، فوجدتهم قلما 

يلحنون �إال �إذ� تباعدت �أجز�ء �لكالم بع�شها 

أو يُغتفر �ل�شهو  عن بع�س، مما ميكن تاأويله �

يف مثل������ه. و�إن معن������ى هذ� �ل������كالم �أن �للغة 

ميكن �أال تكون عقاالً للفكر و�لل�شان. ثم �إننا 

نتخاط������ب ونق�شي �أمور حياتنا �ليومية بلغة 

أ�شقطت ع������ن نف�شها �لتكاليف �لتي تتطلبها  �

لغة �لكتاب������ة ، مما يقت�ش������ي �ملر�جعة فيها 

أي�شاً، ويدفع �إليها �لوف������اء بهذه �لتكاليف.  �

وه������ذ� ب������دوره يقت�شي يقظ������ة �لفكر ودو�م 

�لتمر�س و�لتمكني و�كت�شاب �ل�شليقة.

أبد�ً، وعلى  �إين ال �أعتذر للخطاأ يف �للغة �

�أي وج������ه. فتل������ك ق�شية �أخ������رى مرّدها �إىل 

�جلهل وقل������ة �لتمر�س و�شع������ف �لتكوين، ال 

�إىل �ل�شهو و�لغفل������ة و�ندياح �لفكرة، وتوجه 

ألفة لغة �حلياة �ليومية.  �لعقل، وغلبة �

أنا�ش������اً ي�شككون يف جدوى  وق������د �شمعت �

تدري�س مقرر �للغة �لعربية لغري �ملخت�شني، 

كما �أ�رسنا من قبل، ويقولون: �إنهم �شيكونون 

أو  يف م�شتقب������ل حياته������م �أطب������اء �أو �شيادلة �

أو َجغر�فيني، فم������ا حاجتهم �إىل  مهند�ش������ني �

أ�شماء  أو � معرفة �إع������ر�ب �مل�شتثن������ى ب������اإال، �

أو �مل�رسوف������ات و�ملمنوع������ات من  �ل�������رسط، �

�ل�������رسف! ويقولون: �إنهم مل يكادو� ي�شدقون 

أَفلَتو� منها، يف در��شتهم �لثانوية، حتى  أنهم � �

آباءهم قد  حلقتهم يف �جلامعة! وحلظُت �أن �

يقولون بقوله������م، �أحياناً، �شعياً �إىل ��شتكمال 

أ�شباب جناح �أوالدهم.  �

ال�ش������ك �أن ما يقولونه يعك�س �إخفاقنا يف 

تعلم لغتنا وتعليمها. وهذ� �أمر طال �حلديث 

أ�شبابه وحتليل  في������ه، ويف طّبه، و��شتخال�س �

نتائج������ه. وال يحمل �لطالب م������ن تبعته �أكرث 

مما يحمل �ملعلم. ولعلهما معاً ال يحمالن من 

هذه �لتبعية �أكرث مم������ا يحمل �ملجتمع �لذي 

يعي�شان فيه، وهيئَت������ه وموؤ�ش�شاته، وتخلخل 

�حلياة و�لقيم فيه.

ولك������ن ه������ذ� كل������ه ال يعن������ي �أن يتخفف 

ح�شا�س بالتبع������ة، فعليه �أن  �لطالب م������ن �الإ

يعّو�س بالوعي و�لدر�س و�ل�شرب، عن تق�شري 

أ�شاليب �لتدري�س  �ملعلم �أحياناً، �أو عن ق�شور �
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ومناهجه، �أو عم������ا ي�شيب �حلياة �لتعليمية 

من ��شطر�ب �حلياة وتخلخل �لقيم �ل�شليمة 

فيه������ا. وهذ� يعني �أن يعّو�������س بعمق �إدر�كه 

خلطر مكان �للغة �لقومية من تنمية �حلياة 

ح�شا�س  أ�شاليب �لتفكري و�الإ وحفظها، وتوحيد �

و�لت�ش������ور يف �لنا�س �لذي������ن يتكلمونها، عما 

أنه غري م�شوؤول عنه. ثم عليه �أن يدرك  يرى �

أنه ع�ش������و يف ج�ش������د ال ي�شعه �أن  بو�ش������وح �

نه  يتنك������ر له ولل�شانه وم�شادر �حلياة فيه، الأ

أبد�ً �أن يحمل ��شم������اً غري ��شمها،  ال ي�شع������ه �

ويندغم يف روح غري روحها، ويرتبط مبا�س 

غ������ري ما�شيه������ا، ويتطل������ع �إىل م�شتقبل غري 

م�شتقبلها. 

أد�ة �لتفكري يف �أي  و�للغة، بعد هذ� كله، �

�خت�شا�������س، كما قلنا. و�إجادتها تعني �إجادة 

�لتفكري يف �لتاريخ �أو يف �لفل�شفة �أو يف تركيب 

�أع�ش������اء �جل�شم وفهم وظائفها، �أو يف تو�زن 

أو قيام  �لعنا�رس، وتاأثري بع�شه������ا يف بع�س، �

بع�شها على بع�س. �شحيح �أن لكل �خت�شا�س 

مر، م�شتقة من بناء  لغته، ولكنها، يف �آخر �الأ

�شياء  أ�شلوبها يف �لتوجه �إىل �الأ �للغة �لع������ام و�

فكار و�لتعامل معها. و�الأ

أ ن�شاً  ��شتمع������ت م������رة �إىل طبي������ب يق������ر�

أيته يج������ر �لكلمة يف مو�شع  م������ن جريدة، فر�

أو يرفع يف مو�شع �جلر  �لن�شب �ل�شاخ�س، �

�ل������ذي تفر�شه �لفط������رة وت�شتدعيه. فعلمت 

ح�شا�س مبعنى �حلركة  أنه، ومثله، فقدو� �الإ �

عر�بية، ودورها يف تو�شيح معاين �لكالم.  �الإ

ح�شا�س فيه������م ي�شتدعي  و�إيق������اظ ه������ذ� �الإ

�لتفكري يف طريقٍة يجتمع على در�شها رجال 

�للغة �لذي������ن ميلوؤهم هّمها، وما يرتتب على 

قالم، من  ل�شنة و�الأ �ّطر�د ف�شادها عل������ى �الأ

مة ووحدتها  نتائج خطرية ت�شي������ب وجود �الأ

يف �ل�شميم.

ولقد يخي������ل �إيّل، �أحياناً، �أن موقفنا من 

لغتن������ا ي�شور، على نحو فري������د، موقفنا من 

حياتنا. ففريق من �لنا�س يرى �أن لغتنا كاملة 

ال يعوزها �إال �هتمام �لنا�س بها. فهوؤالء، يف 

�ش������ل، يرون �أن حياتنا كاملة ال يعوزها �إال  �الأ

�أن يتناولها �لنا�س بِجٍد. فهم يرون �أن يُوؤخذ 

�لنا�س باحلزم و�أن ن�شتدَّ يف حما�شبتهم.

كن �أكرث و�شوحاً: فاإين �أعلم �أن رجاالً،  الأ

م������ن هذ� �لفري������ق، ينت�شب������ون �إىل موؤ�ش�شات 

أ�شمعهم  ثقافية عريقة يف �لقطر، تهياأ يل �أن �

يتحدثون، يف بع�������س �ملحافل �لر�شمية، فال 

ي�شتقيم ل�شانه������م �أحياناً، وقد ي�شحح بع�س 

�لتالم������ذة، من حويل، بع�������س كالمهم، حتى 

وهم ميثل������ون هذه �ملوؤ�ش�ش������ات �لكبرية �لتي 

أن�شئ������ت حلر��ش������ة �للغة �لقومي������ة ومر�قبة  �

�رس�عها �لعاتي م������ع �حلياة �ملتطورة، ودعم 
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قدرتها عل������ى �ملغالبة. فلينظ������رو� فيما هم 

فيه: �إن كانو� حقاً يريدون �أن ينت�رسو� لهذه 

�للغة! 

و�لنظر يف مثل هذ� �ملوقف ي�شتدعي، كما 

قل������ت، �أن يتناولو� حياتنا وقيمها بالفح�س. 

أنف�شن������ا وحياتنا  فحني ن�ش������دق يف خطاب �

أ�شاليب �لتفكري  ن�ش������دق يف خطاب �أدو�تها و�

نها ال تنف�شل عنَّا. يف ق�شاياها، الأ

ثم �إننا نح������ن �مل�شوؤولون �أوالً و�أخري�ً عن 

�لتق�ش������ري يف رعاية �للغة �لتي تنت�شب �إليها: 

أ�شاليب تعلمها،  يف تطوير معجمها وت�شهيل �

ف������ادة، من ِتْقني������ات �ملع������ارف �لل�شانية  و�الإ

�ملعا�رسة و�أدو�تها، و�ملو�ءمة بني خ�شائ�شها 

�ملمتازة وحاج������ات �حلياة �ملعا�������رسة منها، 

وتذليل �ل�شعوبات �لت������ي تو�جهنا يف تقليم 

�لغ�شون �لياب�شة وتقليب �لرتبة، وتعري�شها 

أبعد  ل�شم�س �حلياة، و�لذهاب، يف هذ�، �إىل �

حدٍّ متليه �حلياة وحتتمله �للغة.

وقد �شاعت يف بع�س �لقنو�ت �لف�شائية 

�لعربية �رسعة جديدة �أخذناها على حممل 

م������ر، ثم م������ا لبثت �أن  »�لتطري������ف«، �أول �الأ

��شتقرت على مد�ر �لب������ث: �أعني ��شتخد�م 

أو  �ل�شيغ �ملبثوثة، يف تقدمي بع�س �لرب�مج، �

يف �لف�ش������ل بينها، على مثال: »ب�س عل� ..« و 

أو »وقف  أو »خلّيك معنا« � »خلّيك يف �لبيت« �

أنا  أو �ت�شل به! ثم بد� تقلّ������ك« وما �شابه هذ� �

ن�شمع خلط �لعربية يف �حلديث بلغة �أخرى 

أ�شماء  أ�شم������اء �لقنو�ت و� �أ�شيف������ت �إىل كتابة �

حرف  �ملغنني و�مللحنني و�لعاملني جميعاً، باالأ

ذهان،  �لالتينية، على نحٍو ر�شخت معه يف �الأ

أ�شمائها �لعربية. فاأخذنا ن�شمع  وطَغت على �

من يقول يف �ملو�فق������ة: OK! ون�شمع ونقر�أ 

 MBC �و �ل LBC �أ�شم������اء �لقنو�ت »�ل من �

و�ل� ART وما جرى هذ� �ملجرى«!

�إن مثل هذ� �لت�شوي�س �للغوي �لذي تنقله 

�أعت������ى �أجهزة �الت�شال �حلديث������ة ليل نهار، 

أق������وى �حلو��س �لب�رسية،  وت�شرتك يف حمله �

ميك������ن �أن تكون له، على �ملدى �لبعيد، نتائج 

خمّربة. وم������ن �ملفارق������ات �ملوؤمل������ة �أن يكون 

ع������الم �لتي �أعان������ت، يف �ملا�شي  لو�شائل �الإ

�لقريب، على ظهور ما ن�شميه »�للغة �لثالثة« 

أو »�للغ������ة �لو�شط������ى« وه������ي �للغ������ة �ل�شهلة  �

ية،  »�لف�شيحة« �لتي �أ�شعفت َدْور دعاة �لعامِّ

يف �لكتابة على �إطالق معانيها، ويف �لكتابة 

دبي������ة على وجه �خل�شو�س. �أقول: �إن من  �الأ

عالم  �ملفارق������ات �ملوؤملة �أن تلع������ب �أجهزة �الإ

نف�شها �ليوم، وق������د �أ�شبحت على ما نر�ها: 

نف������وذ�ً و�شعة و�نت�شار�ً، دور�ً معكو�شاً، فتعود 

بنا على �أعقابنا، بعد هذه �ل�شنني �لطويلة.

ث������م �إن مقوالت خط������رية تنب������ّث �أحياناً 
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من بع�������س �مل�شل�ش������الت �لتلفزيوني������ة �لتي 

يتابعه������ا �لنا�س ب�شغف �شدي������د. مثل �ملقولة 

�لتي �أطلقته������ا �إحدى �شخ�شي������ات �مل�شل�شل 

أر�بي�شك(: و�ْشع قو�عد للد�رجة �مل�رسية،  �(

م! ب�شفتها لغة م�شتقة من �لف�شحى �الأ

مقولة عّفى عليها �لزمان، وكان �أطلقها 

نكليز  بع�س رجال �حلماية �الإ

)ولكوك�������س وغ������ريه(. هل يق�ش������د كاتب 

أنور عكا�ش������ة(، وهو من  أ�شام������ة � �مل�شل�ش������ل )�

�أقدر كّتاب �لدر�م������ا �لتلفزيونية عندنا، �أن 

د �لطريق مل�شل�ش������الت �لد�رجة، لدخول  ميهِّ

�شحاب »جملة  دبي������ة، تاأيي������د�ً الأ �ل�شاح������ة �الأ

دب �ل�شعبي« �حلديثة يف م�رس؟ �الأ

أننا، يف هذه �ملقولة، نقف  وتر�نا ندرك �

أم������ام �آخر �حل�ش������ون و�أقو�ه������ا يف معركة  �

�لوجود �لتي نخو�شها؟

و�إذ� كان فينا َمن ي�شتهني بهذه �ل�رسعات 

�ليوم، فاإنه يلزم �أن يك������ون فينا َمن يقّدرها 

قْدرها، وي�شعى �إىل تاليف �أخطارها، فاإنه مل 

�شف، مم������ا ي�ُشدُّ �أو��رسنا، غري  يبق فينا، لالأ

هذ� »�حلبل« �ل������ذي �عت�شمنا به على مدى 

�لتاريخ!

على �أن �لكالم على ما ن�شميه »�لف�شحى 

و�لعامية«، �أ�شب������ح يثري �مللل لكرثة ما خا�س 

�لنا�س في������ه، ولكنه مع ذل������ك يظل يدور يف 

ن دو�عي������ه ال ت������ز�ل قائمة يف  �شم������اع، الأ �الأ

حياتنا �لفكرية.

أنه ُكتب علينا  �أحياناً �أقول لنف�شي: يبدو �

�أن نظل نتح������دث بلغة، ونكتب بلغة، وهو ما 

ي�شميه بع�س �لنا�س: »�للغَة �ملحكّية« و»�للغة 

�ملكتوب������ة«. وهذه هي �للغ������ُة �لتي نكتب بها 

�لي������وم. ولعلها يف �أكرث م������ا يُكتب تقرب من 

لغة �ل�شحافة. ثم �إن يف قولنا »�لعامية«، من 

ناحية �أخرى، تعميماً ال يخلو من �الزدر�ء بها، 

حيان، �إذ هي تعلو  ، يف بع�س �الأ حُّ وقد ال ي�شِ

يف تن������اول كثري من مو�شوعات �لفكر و�لفن، 

وتهبط يف تناول مو�شوع������ات تتناول �شوؤون 

�حلي������اة �لدنيا، يف �ل�شوق و�لبيت وما يت�شل 

بهما. ومن هنا تكون »�لعامية« كما ن�شميها، 

ن »�لعاميات« يختلف بع�شها عن بع�س  عدد�ً م

د�ء : �شياغًة و�ختيار�ً  �ختالفاً و��شحاً يف �الأ

�شياء، و�إح�شا�شاً بها.  للمفرد�ت وت�شوير�ً لالأ

فلهذ� ت�شري ت�شميتها »باللغة �ملحكّية« �أقرب 

�إىل �لو�قع.

أو  أننا جند مث������ل هذه �لف������روق، � عل������ى �

قريب������اً منها، وعلى نحو م������ا، يف كل �للغات. 

أي�شاً لغ������ة �ل�شوق عن لغة  �إذ تختل������ف فيها �

مر عندنا  �لفكر، على ن�شب متفاوتة. ولكن �الأ

يختل������ف: فالفرق عندنا ب������ني �للغة �ملحكّية 

أينا،  ولغة �لكتابة �أكرب، بن�شب متفاوتة، كما ر�
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أْن تظل معه �للغة �ملحكّية،  على نحٍو يق�شي �

يف �شورته������ا �لعليا، تنظ������ر �إىل لغة �لكتابة. 

و�لذي نطم������ع فيه �أن ت������زد�د �قرت�باً منها، 

مع �نت�ش������ار �لتعليم، وتنمية �ملو�رد �لثقافية، 

عالم، و�لتخفف من بع�س  و�نت�شار و�شائل �الإ

�لقيود.

فة �لتي  وهذه هي ح������دود �لثنائية �ملخفَّ

قل،  ال  �أج������د، يف �مل������دى �ملنظور، عل������ى �الأ

خال�شاً منها، و�إن كن������ت على غاية �القتناع 

بقدرتن������ا �لد�ئمة عل������ى تقلي�س �مل�شافة بني 

لغ������ة �لكتابة، من جه������ة، و�ل�شورة �لعليا من 

�للغة �ملحكية، من طرف �آخر.

وهذ� يعني �أن لغة �لكتابة �لتي �شميناها 

»�لف�شيح������ة« �ل�شهلة �شتزد�د، )باقرت�بها من 

�للغة �ملحكّية يف �شورتها �لعليا، وبالتخفف 

من بع�س �لقي������ود �لتي ميكن �لتخفف منها 

يام، وقدرًة  دون م�ّس بالثو�بت(، مرونًة مع �الأ

عل������ى ��شتيع������اب حاجاتنا �لفكري������ة �لعليا، 

وحاجاتن������ا �لدنيا، على �ل�ش������و�ء.. فتقربنا، 

أنف�شنا فيها  عل������ى نحو �أف�شل، من �أن جنمع �

كتابًة وحديثاً، يف كل جمال.

¥µ
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ما هو الثقل االقت�سادي للقطاع الثقايف؟ 

وما هي �مل�شاهمة �لتي يقّدمها �لقطاع �لثقايف لالقت�شاد �لوطني مرتجمة 

بت�شغيل �ليد �لعاملة ومبعدل �لنماء؟ 

وم������ا �لذي تتميز به �ملوؤ�ش�شات �لثقافي������ة يف م�شتوى منتجاتها وتنظيمها 

و�إد�رتها و��شرت�تيجيتها؟

أنها موؤ�ش�شات  أم �  وه������ل ت�شكل هذه �ملوؤ�ش�شات �لثقافية قطاع������اً متنامياً �

الثقافة واالقت�صاد

ناقد وباحث واأ�ستاذ جامعي

العمل الفني: الفنان ر�سيد �سمه.
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ماآلها �إىل �لرته������ل؟ وهل ي�شكل وقت �لفر�غ 

�لنوع������ي، ونعني به هن������ا �أوقات �لفر�غ �لتي 

يق�شيه������ا �لنا�س بح�ش������ور ن�شاطات ثقافية، 

وقتاً مهماً يف جمتمعاتنا، �أو هل ي�شغل وقت 

�لفر�غ �لنوعي هذ� �رسيحة مهمًة زمنياً �شمن 

خارطة مو�طننا �لزمني������ة؟ و�إن كان جو�بنا 

�ملتفائل نع������م فهل �شيوؤدي هذ� �إىل قلب بُنى 

�ال�شته������الك �لثقايف �حلالي������ة، �أي �إىل طلب 

بن������ى حتتية ثقافية غري موجودة، �أو موجودة 

أو �إىل �إعادة �لنظر  لكنها حتتاج �إىل ع�رسنة، �

يف هيكليتها وطرق ت�شغيلها ونوعية ما يقدم 

أو ما يق������دم على منابرها؟  عل������ى خ�شباتها. �

وكيف �شتتطور �لن�شاطات �لثقافية �لتقليدية 

�إز�ء تعاظ������م دور �الت�شاالت �ليوم يف حياتنا 

أو  �ليومية؟ وهل �شنتمكن من جتاوز �لعد�وة �

فلنقل �لتناف�س �حلذر �أو �حل�شا�شية �لنا�شئة 

بني �لثقافة وتقنيات �الت�شال و�لتو��شل؟ 

زم������ات �القت�شادي������ة �لتي تع�شف  �إن �الأ

�شئلة  بالعامل �ليوم هي �لتي تدفعنا �إىل طرح �الأ

زمات �القت�شادية  �ل�شابقة. فهل �شتوؤث������ر �الأ

عادة �لنظر يف طرق  على قر�ر �حلكومات الإ

تدخله������ا لتموي������ل �لثقافة �أودعمه������ا مادياً؟ 

وكيف �شتُحدد �مل�شوؤولي������ات القت�شام متويل 

�لن�شاطات �لثقافية بني �ملو�زنات �حلكومية 

أو لدع������م �لن�شاطات  �ملخ�ش�ش������ة للثقاف������ة �

هلي؟  �لثقافية و�لقطاع �خلا�س �الأ

وم������ا هو �لدور �لذي ميك������ن �أن يقوم به 

�لرع������اة وحمبو �لفنون يف دع������م �لن�شاطات 

�لثقافية و�لفنية يف �ملجتمع؟ 

�شكالي������ة �لتي جتمع ب������ني �لثنائية  �إن �الإ

�شكالي������ة )�القت�ش������اد و�لثقافة( يف �لعامل،  �الإ

�ش������و�ء عند �لذين ميار�ش������ون �لعمل �لثقايف 

أولئك �لذين  أم � حر�كاً �جتماعي������ا �إد�ري������اً، �

يعتلون خ�شبات �مل�رسح من مو�شيقيني ومغنني 

أو يطلعون على �ملنابر من باحثني  وممثلني، �

أدب������اء ورو�ئي������ني وق�شا�شني مرور�ً  ونقاد و�

بالذين ي�شغل������ون �ال�شتوديوهات من تقنيني 

وفنانني ميلوؤون �ل�شاعات �لطو�ل بنتاجاتهم 

�لتي �أ�شبحت �شاغل �لنا�س و�شغلهم �شناعة 

و��شتمتاع������اً. و�لفريق �ل������ذي ميول كل هذ� 

أم ��شتثمار�ً م������ن �لقطاعني �لعام  طو�عي������ة �

و�خلا�س. 

رغم ه������ذ� �لثقل �القت�شادي �لظاهر يف 

بد�عية  أ�شكاله �الإ أب�شط � �إنتاج �لعمل �لفني من �

حتى �أعقده������ا و�أكرثها تكلفًة ال يبدو لنا �أن 

هناك حتى �ليوم نظ������رة �قت�شادية حتليلية 

ثر  له، وه������ي �إن وجدت فما تز�ل �شعيفة �الأ

نتاجي. و�لنظرة هذه  وحم�شورة يف �لعبء �الإ

تن�شحب على �مل�شطلعني بتجديد �ل�شيا�شات 

�لثقافي������ة وعلى �ملعنيني باتخ������اذ �لقر�ر�ت 

�ال�شرت�تيجي������ة �لثقافية. وهن������اك قطاعات 



الثقافة والقت�ساد

91 ول   2008 العــــــدد 543 كانون الآ

بد�ع  �إبد�عية باأكملها مه������ددة كال�شينما و�الإ

الت �ملو�شيقية ونذكرها  دبي و�شناع������ة �الآ �الأ

�أمثلة هنا على �شبيل �لذكر ال �حل�رس. 

مد و�لنََف�ْس  ولعل حو�ر�ً مفتوحاً طويل �الأ

دباء  �أن يك������ون �رسورياً يُ�������رِسك �لفنانني و�الأ

وبّحاثة �الجتماع و�القت�شاد و�شناع �حلركة 

د�ر�ت و�مل�شاريع �لثقافية  �لثقافية وخرب�ء �الإ

ر�ء و�خلرب�ت يف م�شامني  فكار و�الآ لتبادل �الأ

�شئلة و�ملح������اور �لتي طرحناها يف  مناذج �الأ

بد�ية حديثنا. و�أن ن�شّجع �خت�شا�شات �شار 

لز�ماً علين������ا ��شتحد�ثها يف جامعاتنا تبحث 

يف ت�شجي������ع تطوي������ر �لبح������وث �القت�شادية 

يجاد  �لتطبيقي������ة على م�ش������كالت �لثقافة الإ

حل������ول لها ناجح������ة تقينا ما نح������ن فيه من 

م������د يف كل  ع������وز وت�شّول وترقي������ع ق�رس �الأ

م������رة نريد فيها �إجناز م�������رسوع ثقايف. �أقول 

ن معاين كلمة  أتكلم ع������ن �إجناح الأ �إجناز ومل �

كرث مما نح�شل عليه عادة  )�إجناح( حتتاج الأ

من »�لت�شول« �ل������ذي نتعاطاه �ليوم يف �إنتاج 

ن�شاطاتنا �لثقافية. 

أن������ا بها  �شئل������ة �لعدي������دة �لت������ي بد� �إن �الأ

و�ملعرت�ش������ات �لت������ي فتحناه������ا بينها ما هي 

�إال ��شته������الل ق�شدن������ا من ور�ئ������ه �لتمهيد 

دو�ت  خلو�س حديث طويل نتكلم فيه عن �الأ

�القت�شادي������ة �لتي ترتبط به������ا �لثقافة وعن 

م�شتقبل �لثقافة يف بالدنا ورهان �لثقافة يف 

�ل�شوق �ليوم وعن �النتقال من ع�رس �لدعم 

�حلكومي للثقافة �إىل ع�رس �لليرب�لية.

 ونح������ن �إن ��شتعر�شن������ا جو�نب �ملحاور 

أ�شلفن������ا بنََف�ٍس طوي������ل ق�شدنا منه �أن  �لتي �

نفكر �شوية كيف ميكن �أن نطور ونرُثى �لنقا�س 

أل������ة �قت�شاد �لثقافة لعله ي�شاعدنا  حول م�شا

على فتح �آفاق جديدة �أمام �لباحثني وحمرتيف 

�لفن و�شن������اع �لثقاف������ة ومديريه������ا و�شناع 

قر�ر�ته������ا �ال�شرت�تيجية ع������رب و�شف �لو�قع 

ووقائعه و�أرقامه و��شتعر��س وجهات �لنظر 

فكار فيما نعر�س.  ر�ء و�الأ فيه وتبادل �الآ

ول وهلة  يبدو جمع �لثقافة و�القت�شاد الأ

يف خانة و�حدة �رسباً من �خللط و�لت�شوي�س 

وعدم و�شوح �لروؤي������ة، بل رمبا يثري جمعها، 

ثنائيًة متفاعلًة، �لريبة و�البت�شام و�ل�شخرية. 

ول������و ت�شاءلن������ا مث������اًل عما ميك������ن �أن يقدمه 

�القت�شاد لن������ا يف فهم �لثقاف������ة، و�أن منعن 

يف ت�شاوؤلن������ا لنق������ول هل ع������ّرج �أقطاب علم 

�القت�شاد على �لثقافة �أو هل وجدو� ر�بطة 

جتمع بني �القت�ش������اد و�لثقافة يف ما دّبجوه 

ألف������وه من كتب؟ وهل �شبق  من مقاالت وما �

وُقر�أت �أمهات كت������ب �القت�شاد، ال بحثاً عن 

�ملعلومة �القت�شادية، و�إمنا بحثاً عن �شذر�ت 

�أو هتامات مبعرثة هنا وهناك بني �ل�شفحات 
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�أتت ولو بفكرة على ل�شان 

من  جعل  �قت�ش������ادي  عامل 

��شتثمارياً  باب������اً  �لثقاف������ة 

ر�بح������اً يف ع�������رس ت������و�زن 

مبو�زين  فيه  كلها  �شياء  �الأ

�لرب������ح و�لك�شب و�لعائدية 

و�ملردودية و�جلدوى..؟ 

أ �أوالً كما ت�شاء  فلنب������د�

�لعلمي  �لبح������ث  أدبي������ات  �

بتعري������ف م������ا نتناوله من 

مفاهيم نتفق على معانيها 

ي لب�س  قبل مبانيها دفعاً الأ

�أو غمو�س يف دالالتها قد 

يوؤث������ر على فه������م ق�شدنا 

��شتخد�من������ا  يف معر�������س 

�شياق������ات خمتلفة.  لها يف 

مفه������وم  �أن  �أوالً  ال�ش������ك 

أو ��شط������الح »�لثقافة« مل يكن له  »�لثقاف������ة« �

عن������د موؤ�ش�شي علم �القت�شاد �لداللة نف�شها 

أنه������ا داللة تبدو لنا  �لت������ي نعرفها �ليوم ولو �

أو فلنقل �إىل ب�شط  حتتاج �إىل �إع������ادة ترتيب �

جديد نو�شح ع�رسنًة مكونات �لثقافة �ليوم 

مفهوم������اً وداللة ومد�خي������ل وخمارج.. ونحن 

قلنا �شلف������اً دالل������ة ��شط������الح �لثقافة عند 

ننا  جهابذة علم �القت�شاد يف �أمهات كتبهم الأ

�أردنا يف معر�س حديثنا �لطويل �أن نخطف 

خلفاً قبل ��شتعر��س وقتنا �لر�هن. ونحن يف 

هذ� جنري على �شن������ٍة متبعة هدفها �لروؤية 

�ل�شمولي������ة يف ��شتعر��س م�شاألة نحن ب�شدد 

�لغو�س يف تفا�شيلها.

يف �لوق������ت �ل������ذي ب������د�أت تظه������ر في������ه 

�لنتاجات،  �لنظري������ات �القت�شادية، كان������ت 

�لثقافي������ة، وحتديد�ً �لفني������ة منها، من نحت 

ور�ش������م وت�شوي������ر زيتي ومو�شيق������ى وم�رسح 

غنائي وم�رسح كال�شيكي، كانت ت�شغل حيز�ً 

نها كانت  مهماً يف �حلياة �لعامة �ملي�شورة، الأ
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نتاجات »مدعومة« من طبقة �جتماعية ثرية 

ومن �أ�شحاب �أمالك و�شلطان متنورين. وما 

نريد �لو�شول �إليه من �َشْوِق هذه �لفكرة �أن» 

�ملنتج« �لثقايف �لفني كان ي�شكل »�شلعة« يُقبل 

عل������ى �رس�ئها �أهل �ل�شع������ة يف �لرزق و�ل�شاأن 

يف �لطبقات �الجتماعية، وبالتايل كان لهذه 

»�ل�شل������ع« قيمة �قت�شادية متد�ولة ال نح�شب 

�أن �أهل �القت�شاد ق������د غفلو� عنها من هذ� 

أنها �شلع ميك������ن تد�ولها بيعها  �لباب عل������ى �

و�رس�وؤه������ا وت�شكل بالتايل مكوناً من مكونات 

مة �قت�شادياً.  ثروة �الأ

�إن» �ال�شتهالك «�لثقايف، �أو مبعنى �أخر 

أو �ل�شلعة �لثقافية  »��شتهالك« �ملنتج �لثقايف �

يعتمد قبل كل �شيء على �حل�س �جلمايل عند 

�مل�شتهلك: فكلما �زد�د �حل�س �جلمايل وكلما 

�رتفعت �لذ�ئقة �لفنية و�لثقافية عند �ملتلقي 

كلم������ا حظي �ملنت������ج �لثق������ايف �لر�قي بقيمة 

و�إقب������ال. فعندما تنم������ي �ملوؤ�ش�شات �لثقافية 

�حلكومي������ة وغري �حلكومي������ة �حل�س �لثقايف 

عند �لعامة وترفع ذ�ئقتهم �لفنية فاإمنا هي 

تُعّده������م لكي ي�شبح������و� م�شتهلكي ثقافة من 

�لطر�ز �لرفيع، معه������م تنه�س �لثقافة وبهم 

ترتفع �ل�شوية �لفني������ة في�شقط �لفن �لهابط 

ويُحّد �نت�شاره ويبقى له زبائنه ممن مل يّقي�س 

�شباب  لهم رف������ع ذ�ئقتهم �لثقافي������ة �لفنية الأ

كث������رية لن نخو�س يف م�شامينها �الجتماعية 

أردنا قول������ه يف هذ�  ن. وم������ا � و�لرتبوي������ة �الآ

�ل�شياق �أن �ال�شتثمار يف رفع �لذ�ئقة �لفنية 

مد لكنه  عند �جلمهور هو ��شتثمار طويل �الأ

خطري �ل�شاأن يف �ملجتمع وال نبالغ لو قلنا �إنه 

باعث نه�شته �حلقيقية على �ل�شعد كافة«. 

لقد ظل �القت�شاد و�القت�شاديون عموماً 

بعيدي������ن عن ه������ذه �لروؤية ب�شب������ب نظرتهم 

»�لعملية« »�لنفعية« وجتاهلو� لفرت�ت طويلة 

ق�شية �ال�شتهالك �لثقايف و�مل�شتهلك �لثقايف 

أ�شا�س �أن �لعملية برمتها متولها �لدولة  على �

وتنفق عليها يف قطاعات غري �إنتاجية طابعها 

تريف ويف �أح�شن �حلاالت ترفيهي ال ي�شتحق 

قل ال ي�شتحق  أو عل������ى �الأ نفاق فيه � وج������ه �الإ

�أن ينُف������ق فيه ما يُنفق! ولعلهم �شاقو� �أحياناً 

عدم �ملنطقية يف متوي������ل �لثقافة من �لباب 

نف�شه �لذي قدمناه ولقد فات �أهل �القت�شاد 

�لد�فع �ملحرك �لذي يدفع بالفنان لكي يبدع 

ف������ر�د لكي يقبلو� عل������ى �إبد�عه  ويدف������ع باالأ

أو ��شتمتاعاً بالنظر وهم  لي�شتهلكوه �قتن������اًء �

يف �حلاالت كلها م�شتهلكون للمنتج �لثقايف. 

�الجتماعية  �لعل������وم  ��شتطاع������ت  لق������د 

رقمي������ة  �إح�ش������اء�ت  تق������دم  �أن  �حلديث������ة 

وموؤ�������رس�ت وبن������اء عليه������ا �أن تر�شم جد�ول 

وخطوطاً بياني������ة حلجم �ال�شتهالك �لثقايف 
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يف �ملوؤ�ش�شات �لثقافية وهي موؤ�رس�ت رقمية 

ال ميك������ن �إغفالها يف حر�ك �ملجتمع �لثقايف 

�ملرتجم �إىل حر�ك �قت�شادي. وماذ� لو جل�س 

�القت�شادي������ون مع �شن������اع �لثقافة و�لفن �إىل 

مائ������دة م�شتديرة و�ح������دة وكان بينهم حو�ر 

خ������ر، روؤية  طوي������ل حول روؤي������ة كل منهم لالآ

�القت�شادي للفنان، وروؤية �لفنان لالقت�شادي 

من باب فه������م طبيع������ة �الخت�شا�س وتلم�س 

أو فلنقل  أنها جتمع بينهما � �ل�شلة �لتي ال بد �

بني �الخت�شا�شني. �إن حو�ر�ً مفتوحاً هادىء 

�لنََف�ْس مو�شوعي �لروؤيا لقادر على �أن يبني 

ج�شور�ً بني �لطرفني ويج������د بينهما قو��شم 

م�شرتك������ة ما كانت لتتم بدون �حلو�ر و�ل�رسح 

وتبادل وجه������ات �لنظر. حو�ر من �شاأنه �أوالً 

فكار �مل�شبق������ة �ملتد�ولة حول  �أن ي�شح������ح �الأ

�القت�شاد و�القت�شاديني و�لفن و�لفنانني.

�إن �ملعلوم������ات �لدقيق������ة �لت������ي ميك������ن 

لالقت�ش������ادي �أن يقولها ح������ول نفعية »�ملنتج 

�ش������و�ق ومردوديته  �لثق������ايف« وحركته يف �الأ

وم�شاهمته يف �القت�ش������اد �لوطني هي �لتي 

تر�شخ مفهوم �لعالقة بني �القت�شاد و�لثقافة 

وه������ي �لتي ت�شحح �ملفاهي������م �ملغلوطة �لتي 

ت������رى يف �لفن و�لثقافة �أمناط������اً ��شتهالكية 

ترفيًة ال طائل منها من �لناحية �القت�شادية 

ق������ل. وعل������ى �القت�ش������اد �أن يلحظ  على �الأ

�لثقافة مبفهومه������ا �لعري�س �ل�شامل �ملفتوح 

و�خت�شا�شاته������ا �لو��شعة. وم������ا من �شك �أن 

�لو�شع �القت�شادي �أ�شبح جزء�ً ال يتجز�أ من 

حياة �لنا�س �ليومي������ة ي�شعرون مبوؤ�رس�ته يف 

حياتهم �أكرث من �أي وقت م�شى. وما �أكرث ما 

ن�شمع م������ن �لفنانني و�شناع �لثقافة �شكو�هم 

ب�شاأن �لتمويل و�لرعاية و�ملو�زنات كمحرك 

أو  ال غنى عنه لدفع �حلركة �لثقافية �لفنية �

قل. لت�شغيلها على �الأ

 هي م�شاألة تعنينا جميعنا �إذن وجميعنا 

عم �أي�شاً فمن �لذي  هنا باملعن������ى �ل�شامل �الأ

ي�شتمت������ع باملنتج �لثق������ايف يف نهاية �ملطاف؟ 

ومن هو هدف هذ� �ملنتج �أ�شاًل؟ 

أ�شئلة ملّح������ة ال بد و�أن ت�شتهل بحثنا  �إن �

أ�شئلة ج������رى �لعرف �لبحثي  �لطوي������ل هذ�، �

�ل�شليم عل������ى �عتبارها مقدم������ة ال بد منها 

لن�شتخل�������س من �إجاباته������ا تعاريف �ملفاهيم 

�لت������ي �شنتطرق �إليها كثري�ً يف �شفحات جند 

أو لب�س  ي خلط � لز�ماً علينا تعريفها جتنباً الأ

يف �لداللة و�مل�شمون. 

الفن ومفهوم القيمة

لعل م�شطلح �لقيمة �أن يكون م�شطلحاً 

أو فلنقل يف �لتحليل  مفتاحياً يف �القت�شاد، �

أي�ش������اً م�شطلح مركزي  �القت�ش������ادي، لكنه �

يف �لف������ن �إذ �إن �لعمل �لفني ي�شغل ما ي�شغله 
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من حيز يف �حلي������اة �لثقافية بقدر »قيمته« 

ونعنيها هنا فني������ة، يف حني تدلل �لقيمة يف 

�ال�شطالح �القت�شادي على �لناحية �ملادية. 

قيم������ة �ملنت������ج �لثقايف جمالي������ة وفكرية 

وتر�ثي������ة: قي������م مفردة �أو جمتمع������ة يف منتج 

و�ح������د. يف حني �أن �لقيمة �القت�شادية ملنتج 

أننا يف كل مرة نتكلم عن �ملنتج  ثقايف، ولنتفق �

عم نعني: �لثقايف  �لثقايف باملعنى �ل�شامل �الأ

�لفني، ال نتط������رق �إليها كث������ري�ً، حالياً على 

ن  قل. فامل�شاألة غاي������ة يف �لتعقيد �إذن. الأ �الأ

�لقيمة �القت�شادية ترتبط بال�شوق ومبفهوم 

�شعار.  �لعر�س و�لطلب وباآليات حتديد �الأ

مفهوم �لندرة بحد ذ�ت������ه، هو �أحد �أهم 

مفاهي������م �لتحليل �القت�ش������ادي �لذي ميكن 

ربطه بالقيمة �لفنية للعمل، لكنه ال ي�شاعدنا 

ن هذ�  كثري�ً فيم������ا نريد �أن نذه������ب �إليه، الأ

�مل�شطل������ح: »�لندرة« يختلط يف م�شمونه مع 

مدلول م�شطل������ح )�ملنتج �لوحيد( مبعنى �أن 

�لعمل �لفني )لوحة، متثال( يُنتج �إبد�عياً يف 

�أمنوذج و�حد يحمل يف معناه �لندرة و�لفر�دة 

ب������اأن معاً. فكيف �شيح������دد �ل�شوق �قت�شادياً 

�شعر هذ� �ملنتج بن������اًء على �ملفهوم �لتحليلي 

�القت�شادي �لقائم على »�لندرة«. 

وكيف �شيفهم �القت�شادي عبارة �أن هذ� 

�لعمل �لفني ال يُقّدر بثمن؟؟ 

أنه منتٌج  �إذ� ما نظرنا للعمل �لفني على �

�رسف ب������ذل �شانعه يف �شنعه جهد�ً يف زمن 

أولية  معني و��شتخدم �أدو�ت ��شرت�ها ومو�د �

��شتخدمها ل�شنع عمله. 

نق������ول �إذ� ما نظرن������ا للعمل �لفني �ملنتج 

أنه �شلعة جاهزة �رسف  من هذه �لزو�يا على �

فيه������ا �شانعها جهد�ً وم������االً وهي بهذ� ذ�ت 

قيمة يف مفهوم �القت�شاد. لكن �ملنتج �لثقايف 

�لفن������ي �لذي نتحدث عن������ه )لوحة،منحوته، 

مدونة مو�شيقي������ة، رو�ية، ق�ش������ة..( تكلفته 

�ملادية قليلة عموماً لكنه نتاج �إبد�عي بامتياز 

أدو�ت������ه مو�هب �لفنان �ل������ذي �أبدعه، فكره  �

وثقافته ومهارته، دفعه �إىل �إبد�عه رغبته يف 

بد�ع �لفني بهذ� �ملعنى  �لتو��شل و�لتعبري. و�الإ

والدة حقيقية ملولود هو �لعمل �لفني. وهذ� 

ب������د�ع فردي خا�س �أول م�شتهلكيه مبدعه  �الإ

نف�شه �إذ �إنه ال يطلع به على �جلمهور �إال �إذ� 

بد�عي م�شتقبلي  ر�شي عنه. ه������ذ� �لعمل �الإ

أنه قيمة �إبد�عية �شتتمتع به  �لقيمة مبعن������ى �

جيال �لالحقة، لك������ن هذ� ال ينفي قيمته  �الأ

ني������ة خ�شو�ش������اً �إذ� كان �ملجتم������ع �ملتلقي  �الآ

رهيف �لذوق رفيع �لثقاف������ة. �إال �أن �لقيمة 

ت������زد�د مع �لزمن بفعل �لندرة �ملنقطعة �لتي 

ترتف������ع موؤ�رس�تها �لقيمية بتوقف �لفنان عن 

أو �ملوت.  بد�ع ب�شبب �ملر�س � �الإ
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و�ليوم ن�شهد ظاه������رة تكاد تكون فريدة 

يف تاري������خ �لفن �لت�شكيل������ي عموماً. فالوقت 

�لطويل �ل������ذي �حتاجته �ملدر�شة �النطباعية 

ورو�دها ليعرتف �لذوق �لعام بها وباأ�شحابها 

جاء بعد رحيل عمالقتها �لذين عا�شو� حياًة 

بائ�شة مزرية. ومل تعد �شفحة �لبوؤ�س مالزمة 

حلياة �لفنان �لت�شكيلي �ملبدع �ليوم، بل على 

�لعك�������س من ذل������ك �أ�شبح يحظ������ى بالتقدير 

ويعي�س يف بحبوحة يف حياته موؤكد�ً �أن ق�ش�س 

بد�ع �لفني �أ�شبحت من  �لتعا�شة �ملالزمة لالإ

حكايا �ملا�شي. 

ه������ل كان �لفنان������ون �لكب������ار يت�ش������ورون 

�أن لوحاته������م �لتي باعوه������ا باملالليم �شتباع 

باملالي������ني؟ ه������ل كان������و� يتخيل������ون، ولومن 

ب������اب �إح�شا�شه������م �ل�شخ�ش������ي بالعظمة، �أن 

�أعمالهم �شتك������ون ذ�ت يوم مو�شوع مز�د�ت 

علني������ة مفتوحة باأرقام خيالي������ة؟ لقد �أ�شبح 

للفن �شوقه وهذ� بح������د ذ�ته �عرت�ف قيمي 

�جتماعي وثقايف و�قت�شادي.

ما يعطي �لعمل �لفني قيمته هو �عرت�ف 

�لو�ش������ط �لفني به وبقيمته �جلمالية و�لفنية 

مر �ل������ذي مينحه ثق������ة �مل�شتهلك �لذو�ق  �الأ

أو �مل�شتثمر �لعارف  �لقادر عل������ى �قتنائ������ه، �

�لق������ادر على جع������ل �لعمل �لفن������ي �شلعة يتم 

تد�وله������ا بالرتوي������ج لها ول�شاحبه������ا. وعلى 

�لو�شط �الحرت�يف �أن يبق������ى نزيهاً قوياً باآٍن 

نه هو �لذي مينح �شهادة نبالة �ملنتج.  مع������اً الأ

عم������ال �لعادية  وه������ذ� ال يعن������ي �أن بع�س �الأ

حتظى بغري ما ت�شتحقه �أحياناً فهذ� يح�شل، 

عمال فيما بعد هو �لذي  لكن تد�ول هذه �الأ

مور �إىل ن�شابها �إذ �إن �ل�شوق تخدع  يعيد �الأ

م�شتهل������كاً مل������رة و�حدة يف �شي������اق و�حد وال 

تخدع������ه مرتني، فمن �ل�شه������ل �ليوم معرفة 

قيمة عمل فني. و�لو�ش������ط �الحرت�يف �لذي 

يعطي �لعمل �لفني قيمته يتاألف من �خلرب�ء 

و�أ�شحاب �شاالت �لعر�س. 

�أما �ملنتج �لثق������ايف �لفني بحد ذ�ته فهو 

متن������وع �لقيمة. فاللوح������ة �لفنية لفنان كبري 

يبلغ �شعرها �أحيانا ماليني �لدوالر�ت وتبقى 

لها هذه �لقيمة و�أكرث كلما عر�شت للتد�ول، 

يف حني �أن ن�شخ������ة مر�شومة عنها ولو كانت 

دقيق������ة �ل�شنعة يحدد �ل�ش������وق �شعرها على 

�شلي ملن يريد  أنها �شلعة حتل حمل �لعمل �الأ �

�أن ي�شتمت������ع به معلقاً عل������ى جد�ر يف منزله 

لكن دون �أن يكون له قيمة تذكر ماعد� قيمة 

�شاع������ات عم������ل نا�شخه وتكاليف������ه. يف حني 

ت�شبح قيمة �لرو�ي������ة �ملطبوعة �لقيمة �لتي 

يحدده������ا �لنا�رس للن�شخ������ة �ملطبوعة، بينما 

�شلي بقيمة تزد�د مع  يحتفظ �ملخط������وط �الأ

�لزمن ملن يحب �قتناء خمطوطات �لرو�ئيني. 
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مر نف�شه ين�شحب على �ملدونة �ملو�شيقية  و�الأ

�لتي ت�شبح لها قيمة جتارية مبجرد طبعها 

أو �أ�رسطة تتقادم مع �لزمن  أ�شطو�نات � على �

لتتال�شى كلي������اً عند جتاوز �لف������رتة �لزمنية 

�لقانونية �ملح������ددة مللكية �لعم������ل �لفكرية. 

وما ي�ش������دق يف �للوحة ي�شدق يف �ملنحوته، 

كما ي�شدق يف ه������و�ة �ملجموعات وهم كرث، 

و�هتماماته������م متنوعة تن������وع �لفنون وجنونه 

�إذ� ما �شدقن������ا �أن �لفنون جنون: ففي �لعامل 

ه������و�ة جلمع �لطو�ب������ع، و�لبطاقات �لربيدية 

�لفاخرة  و�لقد�ح������ات  �لقدمية  �شلح������ة  و�الأ

�شطو�نات �لقدمية، و�لعمالت  و�لغليون، و�الأ

�أكرب  �لقدمية و�ل�شيار�ت �لقدمية و�لالئحة 

حاطة ولو  و�أط������ول من �أن نتمكن حتى من �الإ

بج������زٍء ي�ش������ري منها. هذ� كله يدل������ل على �أن 

�شياء« �ملتد�ولة بحر�س، و�ملجموعة  هذه »�الأ

بحر�������س وعناية له������ا قيمة فني������ة، وبالتايل 

أو تنق�س لكنها ت�شكل من  مادي������ة مالية تكرب �

وجهة نظر �قت�شادية بحت������ة متاعاً يتد�وله 

�لنا�س فيما بينهم باملال.

و�لغري������ب �أن بع�س �مل�شرتين »ملنتج« فني 

من �ملنتجات �لت������ي تباع يف �ملز�د�ت �لعلنية 

وهذ� ملحوظ يف �لغرب كثري�ً، يتفقون فيما 

بينه������م �أحياناً على عدم رف������ع �شعر »قطعة 

ما« �أكرث من �شق������ف يحددونه �شلفاً وعندما 

يح�شل������ون على �ل�شلعة من �مل������ز�د يبيعونها 

فيما بينهم ويتقا�شمون �لربح �ملحقق! وهذ� 

�أي�شا دليل ملمو�س عل������ى �أن هذه �ملقتنيات 

�لفني������ة لها قيمة مادي������ة وبالتايل �قت�شادية 

ال تُنك������ر طامل������ا �أن تد�ولها يدف������ع فيه مال. 

ويح�ش������ل �أحيان������ا �أن يعرت�������س �لبائع على 

�ل�شعر �ل������ذي يقف عنده �مل������ز�د �لعلني �إن 

وج������د �شاح������ب »�لقطع������ة« �أن �ل�شعر �لذي 

ر�شى عليه �مل������ز�د �أقل من �لقيمة �حلقيقية 

للقطعة �ملعرو�شة. وه������ذ� يقودنا �إىل بع�س 

حاالت �لغ�س و�خل������د�ع �إذ يتفق �مل�شاربون 

فيم������ا بينهم �أحيانا عل������ى رفع �شعر »قطعة« 

رفعاً وهمياً يفوق قيمة �لعمل.

يقودنا ه������ذ� كله �إىل ��شتخال�س �أن هذ� 

أنامل خفية خب������رية تتعاون  �ل�شوق حترك������ه �

فيما بينها، كل ح�ش������ب م�شاحله، يف تاأمني 

قل �نتظار تدفقها  عمال �أو على �الأ تدفق �الأ

أ�شع������ار تد�ولها لتاأمني  يف �ل�ش������وق، وحتديد �

هام�س ربحي لكل م������ن يعمل يف م�شاربات 

عمال �لفنية. هذ� هو حال �لعامل �ملتح�رس  �الأ

�لي������وم، وقد كن������ا نظن، وكان ه������ذ� �شحيح 

أننا خ������ارج هذه  حت������ى ما�س قريب ج������د�ً، �

�للعبة �مل�شارباتيه، لكن �مل�شاربات يف �رس�ء 

أر��شينا و�أف�شدت،  عم������ال �لفنية دخل������ت � �الأ

أو فلنقل ب������د�أت باإف�شاد �ل�ش������وق و�لفنانني  �

أنف�شه������م، وهذه �ل�شوق �لت������ي نتحدث عنها  �



الثقافة والقت�ساد

ول   982008 العــــــدد 543 كانون الآ

عم������ال �لفني������ة لها  هن������ا: �ش������وق ت������د�ول �الأ

م�شكالتها �لكث������رية على �ل�شعيد �لدويل �إذ� 

�إن كثري�ً من هذه �مل�شكالت ترتبط مب�شالح 

�ل�شوق �ل�شيا�شية، و�لعاملون يف هذ� �لقطاع 

�لدويل يديرون عموماً »�شوقاً مو�زية« تعتمد 

عمال دون �للجوء �إىل �ملال. وعلينا  تبادل �الأ

أي�شاً �أن �ل�شوق �لر�شمي لتبادل  �أن ال نغف������ل �

عمال �لفنية وبيعها يقابله �شوق خفي يتم  �الأ

فيه �أي�شا تبادل �مل�رسوق������ات و�ملزيفات من 

عمال.  �الأ

عمال �لفنية  ولو �قت�رس �أمر ت������د�ول �الأ

مر  على فنان مب������دع و ذو�ق م�شتنرٍي لهان �الأ

وتوقف عند حد �إ�شباع رغبات جمهور ذو�ق 

عمال  وقادر مالياً على �قتناء ما يعجبه من �الأ

مر يف �ل�ش������وق لي�س على  �لفني������ة. �إال �أن �الأ

هذ� �لنحو من �لب�شاط������ة و�ل�شذ�جة، �إذ �إن 

�مل�ش������رتي �ليوم يف كثري من �حلاالت هو بائع 

آخ������ر، �أي مبعنى �آخر م�شارب  فوري مل�شرٍت �

ي�شتثم������ر �أمو�له، �أو رمب������ا يبّي�شها يف �رس�ء 

عم������ال �لفنية، فال فرق عنده وعند  وبيع �الأ

من ي�شرتي لل�شبب نف�ش������ه �أن يدفع يف عمل 

فني �أ�شعاف قيمت������ه �حلقيقية. �شحيح �أن 

�لفنان هو �أول �لر�بحني لكنه �أول �خلا�رسين 

أي�ش������اً، وعلى �ملدى �لطوي������ل يكون �لفن هو  �

كرب. �خلا�رس �الأ

نحن ال ننك������ر على �لف������ن قيمته طويلة 

جل �لتي تتز�يد ع������رب �لزمن �لذي يحدد  �الأ

قان������ون �لن������درة �إىل �أن ن�ش������ل ذ�ت يوم �إىل 

�لندرة �ملطلقة، وه������ي �للحظة �لتي ينقطع 

فيها فن������ان �لعمل �ملتد�ول عن �لعمل ب�شبب 

أننا ال ننكر  أ�شلفنا. كما � أو �ملوت كما � �ملر�س �

عمال �لفنية �أن تكون ثروة ��شتثمار.  على �الأ

لك������ن ما يح�شل �ليوم ه������و خالف ذلك، ما 

أ�شب������ه بامل�شارب������ة بالبور�شة )�شوق  يح�شل �

ور�ق �ملالي������ة (، و�ملع������روف �قت�شادياً �أن  �الأ

ه������ذ� �لنوع من �مل�شاربات يف هذ� �لنوع من 

�ملوؤ�ش�شات ق�شرية �لنََف�س. 

ول������و ��شتعر�شنا بعجالة قانون �القت�شاد 

�لذهبي: )قان������ون �لعر�س و�لطلب( لوجدنا 

عم������ال �لفني������ة �لقدمية مثاًل  �أن عر�������س �الأ

�شياء  ي������زد�د مع �لزمن ندرة ب�شب������ب ندرة �الأ

�ملتد�ول������ة نف�شها، وبحكم �ملنطق �لذي يقول 

�إن معظم �لقدمي ق������د مت تد�وله و�إنه بحكم 

�شياء ق������د ��شتقر يف م�شتقر له يف  طبيعة �الأ

بيوتات وم�شتودعات و�أقبية من ال يحتاجون 

قل مادياً. لتد�وله على �الأ

عمال  أل������ة بيع �الأ و�إذ� م������ا عدنا �إىل م�شا

�لفنية باملز�د �لعلني فهل يدل �ل�شعر �ملُ�شتََقْر 

على قيمة �لعمل �حلقيقي������ة مادياً؟ بالو�قع 

خرين  ن �شكل �ملز�ودة هن������ا منوط باالآ ال، الأ
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�ملهتمني بالعمل �ملعرو�س، وال ي�شكل �ل�شعر 

�لنهائي �ملتد�ول باملز�ودة �أي موؤ�رس حقيقي 

أننا ما زلنا نبحث فيها يف هذه  للقيمة مب������ا �

�ل�شياقات.وبالت������ايل هناك من »�ملحرتفني«، 

عمال  و�أعني بذلك حمرتيف بي������ع وتد�ول �الأ

�لفني������ة من ال يعرتفون بقيم������ة �أعمال فنان 

م������ن �لناحية �ملادي������ة �إال �إذ� �شمدت �أعماله 

بالتد�ول باملز�يدة لعدة مر�ت ولي�س يف �لبيع 

باملز�د مل������رة و�حدة فق������ط. لكنهم جميعهم 

متفق������ون عموماً على �أن �ل�شعر �لذي ير�شي 

عليه �ملز�د هو �شع������ر �أعلى من قيمة �لعمل 

�ملادية �حلقيقية. 

وخب������ري �مل������ز�ود�ت ميتلك م������ن �ملهارة 

و�لقدرة و�حلنكة عل������ى �إد�رة �ملز�ودة ب�شكل 

يوؤمن يف نهاية �ملطاف م�شلحة �لبائع �لعار�س 

وفائدته.

¥µ
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ت������ان وحدثان، �أما  ندل�س قف������زت �إىل �لذهن �شخ�شيَّ �إذ� ذك������رت ب������الد �الأ

أما  �ل�شخ�شيتان فهما: �شخ�شية مو�شى بن ن�شري، و�شخ�شية طارق بن زياد. و�

�حلدثان فهما: خطبة طارق، و�إحر�ق �ل�شفن.

هم و�أعني به فتح  ولي�س من وكدي يف هذه �لوريقات �أن �أ�رسد �حلدث �الأ

آتي عل������ى ق�شة �لفتح لتلك �لبالد، فقد �أفا�شت كتب  ندل�س، وال �أن � ب������الد �الأ

�لتاريخ يف ذلك.

خطبة طارق بن زياد 

مالها وما عليها

اأديب وناقد �سوري

العمل الفني: الفنان علي الكفري.

❁

˜

❁
د. وليد حممد ال�رساقبيد. وليد حممد ال�رساقبي
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 ولكّن ما �أردت �لوق������وف عنده و�لتلّبث 

ألقاها  يف منعرجات������ه ق�شة �خلطبة �لت������ي �

ثر يف  طارق على جنوده، ف������كان لها كبري �الأ

�إله������اب نفو�شهم، و�شح������ذ عز�ئمهم، وتقوية 

أو  �إر�دتهم. فما من������ا �أحد �إال وحفظها كلها �

بع�شها ووقف بها خطيباً يف رفاقه وزمالئه 

وىل جاعاًل من نف�شه  يف مر�حل �لدر��شة �الأ

خليفة طارق قيادة وخطابة.

وقبل �أن ندلف �إىل �خلطبة ومعاملها، وما 

ن������ه من �أفكار، وم������ا ير�فقها من قر�ئن  تتبطَّ

جتعل �ملرء منحاز�ً �إىل �ل�شك حيناً، مياالً �إىل 

�ليقني �أحياناً �أخر = ال بّد من �أن نتلبَّث بع�س 

ف �أ�شله، ون�شبه،  �لوق������ت عند قائلها، نتع������رَّ

أت������ه، وعالقت������ه بالفت������ح، وبالف�شاح������ة  ون�شا

و�خلطابة.

تختلف بع�������س كتب �لتاري������خ و�لرت�جم 

�ختالف������اً ما يف �������رسد �شل�شلة ن�شب������ه، ولعل 

ل من  أوَّ �شاحب كتاب )�لبيان �ملغ������رب( هو �

�ش������اق ن�شباً مطوالً لط������ارق بن زياد و�شل به 

�إىل قبيل������ة )نفزة( فقال: »طارق �بن زياد بن 

عب������د �هلل بن ولغو بن ورفجوم �بن نربغا�شن 

. فو��شح 
)1(

بن ولها�س بن يطوفت بن نفز�و«

ول لي�شت  جد�د  بعد ج������ده �الأ أ�شم������اء �الأ �أن �

عربية، بل بربرية.

أنه:  وذكر �حلمي������دي يف )بغية �ملتلم�س( �

، وجعله 
)2(

»ط������ارق بن عمر، ويقال �بن زياد«

رّي: »طارق بن زياد بن عبد �هلل« فار�شياً  �ملقَّ

، ويعود يف �أ�شله 
)3(

َهَمذ�نياً من �أهل �أ�شبهان

 
)5(

، �أو هو من مو�ليهم.
)4(

ِدف �إىل قبيلة �ل�شَّ

وتف������ّرد �بن �لوردي فجعل������ه من�شوباً �إىل 

 .
)6(

�للي������ث فقال: »ط������ارق بن زي������اد �لليثي«

وق������د �شايعه �لزركلي عل������ى ذلك يف �أعالمه 

فقال: »طارق بن زي������اد �لليثي بالوالء، فاحت 

)7(
ندل�س، �أ�شله من �لرببر«. �الأ

بوين  ول������د طارق �شن������ة )50( هجري������ة الأ

أ�شلم و�لده وجّده �لذي �شبي  م�شلم������ني، فقد �

وىل ونقل �إىل  يف �إح������دى حمالت �لفت������ح �الأ

م�������رس �أو بالد �ل�شام، فن�شاأ ط������ارق م�شلماً، 

و�أح�ش������ن �لعربية م������ن دون �أن ين�شى �للهجة 

آبائه و�أجد�ده، ثم كان جندياً  �لرببرية لهجة �

يف �إحدى حمالت مو�شى بن ن�شري وجاء معه 

)8(
�إىل �ملغرب.

وثّمة ت�ش������ارب وتناق�س يف ن�شب طارق، 

فبع�س م�شادر ترجمت������ه جتعله �أحد مو�يل 

أنه - . وي������روي �لذهبي �
)9(

مو�ش������ى بن ن�شري

يعن������ي طارقاً- كان م������وىل مو�شى بن ن�شري، 

)10(
وكان �أمري�ً على طنجة باأق�شى �ملغرب«.

������ري: »قيل: لي�س مبوىل مو�شى  وقال �ملقَّ

و�إمنا هو رجل م������ن �َشِدف، وقيل: هو موىل 

ندل�س ينكرون والء  لهم، وق������د كان عقبه باالأ
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مو�شى �إن������كار�ً �شديد�ً، وقيل: �إنه بربري من 

ولعل م������ا ذكره �شاح������ب �لبيان 
 )11(

نف������زة«.

)12(
�ملغرب يع�شد ذلك.

مر،  وه������ذ� �لت�شارب لي�س بدع������اً من �الأ

فقد كان �ل�شك م�ش������ري كثري من »�لفاحتني 

أنف�شه������م، حتى طارق بن زي������اد نف�شه. فقد  �

أنه فار�شي من  قي������ل: �إنه من �لرببر، وقي������ل �

أو  ِدف �  وقيل �إنه من �ل�شَّ
)13(

مو�يل �لعرب«.

من مو�ليهم، وقي������ل: �إنه موىل �بن ن�شري ثم 

أتبعه مو�شى ب������ن ن�شري بنف�شه. ويذكر �أوالد  �

 ،
)14(

أنهم من بك������ر �بن و�ئل ط������ارق بن زياد �

أنه بربري من قبيل������ة زناتة، فقد  و�لر�ج������ح �

دري�ش������ي فقال: طارق ب������ن زياد بن  ذك������ره �الإ

)15(
ومنر �لزناتي.

روى �حلمي������دي خرب �لفتح فق������ال: »�إن 

مو�ش������ى بن ن�ش������ري ويل �أفريقي������ة �شنة �شبع 

و�شبع������ني فقدمها ومع������ه جماعة من �جلند 

فبلغه �أن باأط������ر�ف �لبالد من هو خارج عن 

�لطاعة.. فخرج مو�شى غازياً، وتتبع �لرببر، 

وقتل فيهم ذريعاً، و�شبى �شبياً عظيماً، و�شار 

دنى ال يد�فعه  حت������ى �نتهى �إىل �ل�شو�������س �الأ

�أح������د. فلم������ا ر�أى بقية �لرببر م������ا نزل بهم 

��شتاأمنو�، وبذلو� له �لطاعة فقبل منهم، ووىل 

عليهم و�لي������اً، و��شتعمل على طنجة و�أعماله 

مواله ط������ارق بن زياد �لرببري.. وترك عنده 

�شلحة و�لعدة  ألفاً من �لرببر باالأ ت�شع������ة ع�رس �

أ�شلمو� وح�شن �إ�شالمهم،  �لكاملة، وكانو� قد �

وت������رك مو�شى عندهم خلْقاً كثري�ً من �لعرب 

�شالم. وملا  ليعلمو� �لرببر �لقر�آن وف�شائل �الإ

��شتق������ّرت له �لقو�عد كت������ب �إىل طارق وهو 

ندل�س فغز�ها يف �ثني  بطنجة ياأمره بغزو �الأ

ألفاً م������ن �لرببر خال �ثني ع�رس رجاًل،  ع�رس �

و�شعد على �جلبل �ملن�شوب �إليه يوم �خلام�س 

من رجب �شن������ة �ثنتني وت�شع������ني، وذكر عن 

أنه كان نائماً يف �ملركب وقت �لتعدية،  طارق �

ف������ر�أى �لنب������ي �شلى �هلل علي������ه و�شلم و�أمره 

)16(
بالرفق بامل�شلمني و�لوفاء بالعهد«.

ويذكر �ملّق������ري �أن مو�شى بن ن�شري ندم 

عل������ى تاأخره، وخ������اف �أن ين�ش������ب �لفتح �إىل 

طارق، ف������وىل �بنه عبد �هلل عل������ى �لقريو�ن 

وتب������ع طارقاً فم������ا حلق������ه �إال و�لفتح قد مت 

)17(
لطارق.

أر�د ثَنْ������ي طارق عن  وي������روى �أن مو�شى �

عزم������ه يف متابعة �لفتح، ف������رد طارق قائاًل: 

م������ري ال �أرجع عن ق�شدي هذ� ما مل  أيها �الأ �«

أنته �إىل �لبحر �ملحيط �أخو�س فيه بفر�شي«،  �

فح�ش������د مو�شى طارقاً ونق������م عليه ملا جرى 

نه غز� بغري �إذنه،  أو الأ عل������ى يديه من �لفتح، �

وهمَّ بقتله، فلما ورد عليه كتاب �لوليد ياأمر 

باإطالق �رس�حه خلَّ������ى �شبيله وخرج معه �إىل 

)18(
�ل�شام. 
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ي�شف������ي �ملوؤرخون على 

ندل�س بعد�ً  ق�شة فت������ح �الأ

در�ماتيكياً فيجعلون طارقاً 

يرى �لنبي �شلى �هلل عليه 

و�شلم يف غفوة من غفو�ته 

على ظهر �ملركب، ويجعلون 

أ�شل�س  ندل�س � �أمر دخول �الأ

من �ملاء �لزالل، فيعر�شون 

�لعاتية  �ملقاوم������ة  عن ذكر 

�ال�شرت�تيجية  �لقاعدة  عن 

�أخ������ذو�  �لذي������ن  للق������وط 

هجمات  بفع������ل  حذره������م 

يوليان وطري������ف عن جبل 

طارق، ما دف������ع طارقاً �إىل 

�اللتف������ات برب�ع������ة ح������ول 

�حلامية �ملر�بطة يف �جلبل 

وت�شلقه مو�شع������اً �شخرّياً بو�شاطة �ملجاديف 

وب������ر�دع �ل������دو�ب، فكانت له������م مفاجاأة من 

حي������ث ال يدرون، فغنم موقعهم ومتركز فيه، 

وبنى �ل�شور حول �جلند �لذين معه.

ولع������لَّ يف ق�شة �لفتح �أمرين كانا مو�شع 

جدل و�أخذ وردٍّ بني �لد�ر�شني، وهما:

أقلَّت  ق�شة �إح������ر�ق �ل�شفن �لت������ي �  -1

جي�س طارق.

ألقاها طارق. �خلطبة �لتي �  -2

ول، و�أعني به �إحر�ق �ل�شفن،  مر �الأ �أما �الأ

أر�د منها ط������ارق �لق�شاء على �أي �أمل  فقد �

أو �إثبات دخول �لرببر  بالعودة لدى �جلنود، �

مرتهم. يف طاعة �لعرب و�الن�شياع الإ

ومل تظهر ه������ذه �لرو�ية �إال عند �ل�رسيف 

دري�شي و�بن �لكردبو�س يف �لقرن �ل�شاد�س  �الإ

�لهجري، و�ختفت من كتب �لتاريخ �ل�شابقة 

عليهما؛ ومن هنا حام �ل�شّك حولها، فت�شاءل 

�لدكتور �شاك������ر م�شطفى -رحمه �هلل- عن 

�������رّس �ختفائه������ا حتى �لق������رن �ل�شاد�س، وهو 



خطبة طارق بن زياد 

ول   1042008 العــــــدد 543 كانون الآ

أو�فقه عليه؛  أنا � ت�ش������اوؤل وجيه له ما يربره، و�

�إذ لي�������س من �ملعقول �أن تختفي هذه �لرو�ية 

عن كتب �لتاريخ مدة خم�شة قرون، ثم تظهر 

دري�شي و�ب������ن �لكردبو�س، ثم  فجاأة عن������د �الإ

ينقلها عنهما ن�شو�ن �حلمريي �شاحب �لرو�س 

�ملعطار.

�إال �أن حدوث مثل ه������ذ� �لت�رّسف لي�س 

أم������ر�ً م�شتغرب������اً وال م�شتبع������د�ً م������ن �لقادة  �

�لع�شكريني يف �لتاري������خ �لقدمي، فريوى عن 

أري������اط �حلب�شي( عندم������ا غز� �ليمن وعرب  �(

بقو�ته �لبحر ت�شّدت لهم جيو�س �حلمرييني 

فخط������ب يف جنده قائاًل: »يا مع�رس �حلب�شّة! 

أبد�ً،  أنكم لن ترجعو� �إىل بالدكم � قد علمتم �

أيديكم �إن دخلتموه غرقتم،  ه������ذ� �لبحر بني �

و�إن �شلكت������م �ل������رب هلكتم و�تخذك������م �لعرب 

أو  عبيد�ً، ولي�س لكم �إال �ل�شرب حتى متوتو� �

)19(
تقتلو� عدوكم«.

وملا ذهب �شيف بن ذي يزن لتحرير �ليمن 

حبا�س �أحرق �شفنه وقال: »لي�س �أمامكم  من �الأ

�إال �إح������دى �ثنتني: �إما �لقتال ب�شجاعة حتى 

�لظف������ر و�إال �ال�شتكانة و�لتخاذل، وحينذ�ك 

)20(
يلحقكم �لعار و�خلزي �لعظيم«.

وقام )فرنان������دو كور�تيز( فاحت �ملك�شيك 

�شن������ة 926 ه�������/ 1519 م مب������ا ق������ام طارق، 

�شباين  فاأح������رق �شفنه �لتي حملت �جلي�س �الإ

)21(
ليقطع عن جنوده كل تفكري يف �لعودة.

على �أن هن������اك �عرت��شات وجيهة جتاه 

هذ� �لت�رّسف؛ فال�شفن لي�شت ملكاً له، و�إمنا 

خر،  قدمت عوناً له للو�شول �إىل �ل�شاطئ �الآ

مكان �أن ياأمرها بالعودة �إىل  ثم �إن������ه كان باالإ

مو�ش������ع �إقالعها، ومل ت������رو �حلادثة عن �أحد 

م������ن جنوده،ومل يعر�س ط������ارق للت�شاوؤل جتاه 

�لولي������د بن عبد �مللك �ل������ذي ال ير�شيه هذ� 

�لت�رسف، وكي������ف ير�شى طارق جلنوده مثل 

هذ� �النتحار؟ ثم �إن طارقاً ��شتنجد مبو�شى 

فو�شلته �شفن �لنج������دة فمن �أين جاء مو�شى 

ألي�������س من �ملحتمل �أن يكون  بال�شفن؟ ولكن �

ط������ارق خ�شي غ������در يوليان ب������ه �أو م�شادرة 

�أعد�ئه تل������ك �ل�شف������ن و��شتخد�مها يف نقل 

�جلنود ملحا�رسته؟!.

أم������ا �خلطب������ة -وهي �لوجه������ة يف هذه  �

�لوريقات وبي������ت �لق�شيد- ف�شنقف عندها 

د�ر�شني وحمللني �شاعني �إىل �لتحقيق �لعلمي 

لقطع �ل�شك باليقني.

: »فلم������ا بلغ طارقاً 
)22(

قال �ب������ن ِخلِّكان

–يعن������ي دنو لذريق- قام يف �أ�شحابه، فحمد 
أثن������ى عليه مبا هو  �هلل �شبحان������ه وتعاىل، و�

بهم  �أهله، ثم حثَّ �مل�شلمني على �جلهاد، ورَغّ

يف �ل�شهادة، ثم قال:

أين �ملفّر و�لبحر من ور�ئكم،  أيها �لنا�س! � �«
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و�لعدو �أمامكم؟، ولي�س لكم و�هلل �إال �ل�شدق 

و�ل�شرب، و�علمو� �أنكم يف هذه �جلزيرة �أ�شيع 

 �للئام، وقد ��شتقبلكم 
)23(

يتام يف ماآدب من �الأ

أ�شلحت������ه، و�أقو�ته موفورة،  عدوكم بجي�شه و�

لكم �إال �شيوفكم، وال �أقو�ت 
 )24(

أنتم ال َوَزر و�

�إال م������ا ت�شتخل�شونه من �أيدي �أعد�ئكم، و�إن 

يام على �فتقاركم، ومل تنجزو�  �متدت بكم �الأ

لكم �أمر�ً، ذهبت ريحك������م وتعّو�شت �لقلوب 

برعبها منكم �جل������ر�ءة عليكم، فادفعو� عن 

أنف�شك������م خذالن ه������ذه �لعاقبة م������ن �أمركم  �

، فق������د �ألقت به 
)25(

مبناجزة ه������ذ� �لطاغية

، و�إن �نتهاز 
)26(

�إليك������م مدينت������ه �ملح�شن������ة

�لفر�شة فيه ملمكن لكم �إْن �شمحتم باأنف�شكم 

أنا عنه بنجوة،  باملوت. و�إين مل �أحذركم �أمر�ً �

وال َحَملْتُُك������ْم على خط������ة �أرخ�س متاع فيها 

أ فيها بنف�شي،  أب������د� أن������ا �  و�
)27(

�لنفو�������س )�إال(

�شِقّ قلياًل،  أنك������م �إن �شربمت على �الأ و�علمو� �

لِذّ طوياًل، فال ترغبو�  رَفِه �الأ ��شتمتعت������م باالأ

باأنف�شكم عن نف�شي، فما حظكم فيه باأوفى 

من حظي«.

أن�شاأت هذه �جلزيرة من  وقد بلغكم م������ا �

�حلور �حل�شان، من بنات �ليونان، �لر�فالت 

يف �ل������درر و�ملرج������ان، و�حلل������ل �ملن�شوج������ة 

بالعقيان، �ملق�شور�ت يف ق�شور �مللوك ذوي 

�لتيجان، وقد �نتخبكم �لوليد �بن عبد �مللك 

، ور�شيكم مللوك 
)28(

بط������ال ُعْزبان������اً م������ن �الأ

ه������ذه �جلزيرة �أ�شه������ار�ً و�أختان������اً، ثقة منه 

بارتياحك������م للطع������ان، و��شتماحكم مبجالدة 

بطال و�لفر�شان، ليكون حظه منكم ثو�ب  �الأ

�هلل عل������ى �إعالء كلمته، و�إظه������ار دينه بهذه 

�جلزي������رة، وليكون مغنمه������ا خال�شاً لكم من 

دونه وم������ن دون �ملوؤمنني �شو�كم، و�هلل تعاىل 

ويل �إجنادك������م عل������ى ما يكون لك������م ذكر� يف 

�لد�رين. 

و�علم������و� �أين �أول جميب �إىل ما دعوتكم 

�إلي������ه، و�أين عن������د ملتق������ى �جلمع������ني حامل 

بنف�شي على طاغية �لق������وم »لذريق« فقاتله 

�إن �شاء �هلل تعاىل، فاحملو� معي، فاإن هلكت 

بعده فقد كفيتكم �أمره ومل يعوزكم بطل عاقل 

ت�شندون �أموركم �إليه، و�إن هلكت قبل و�شويل 

�إلي������ه فاخلفوين يف عزميتي ه������ذه و�حملو� 

باأنف�شك������م عليه، و�كتفو� له������م من فتح هذه 

�جلزيرة بقتله، فاإنهم بعده يخذلون.

ة مقاطع  تتاألف ه������ذه �خلطبة من ع������دَّ

تية: فكار �لرئي�شة �الآ حتمل �الأ

أيه������ا  � ول:  �لرتهي������ب )�ملقط������ع �الأ  -1

أ بنف�شي( أبد� أنا � �لنا�س.. و�

�شحذ �لعزمي������ة يف نفو�س �جلند،   -2

و�حل�������س على �ل�شرب )�ملقطع �لثاين: و�أعلم 

أنكم �شربمت.. يف �لد�رين(. �
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)�ملقطع  �ملغ������امن  بع�������س  و�ش������ف   -3

أن�شاأت هذه �جلزيرة  �لثالث: وقد علمتم ما �

من �حلور �حل�شان.. �أختاناً(.

�لنهج �حلرب������ي �لذي �شي�شري عليه   -4

ط������ارق )�ملقطع �لر�ب������ع: و�علم������و� �أين �أول 

جميب �إىل ما دعوتكم �إليه.. يخذلون(.

فكار  وو��شح من خالل �لعر�س �ل�شابق لالأ

�أن �ملقطع �لثالث �شاذ كل �ل�شذوذ عن �شياق 

أي�ش������اً مقد�ر  � خ������رى، وو��شح  �ملقاط������ع �الأ

�ل�شنعة و�لت�شنع فيه، فمن غري �ملعقول على 

طالق �أن يقوم ط������ارق برتغيب جنوده يف  �الإ

مور، وهم �لذين �جتازو� �لبحر،  مثل هذه �الأ

أنف�شه������م �ل�شعاب لفت������ح �لبالد،  وحمل������و� �

�شالم  وتخلي�شه������ا من �أيدي �لطغاة، ون�رس �الإ

أدن������ى عالقة بني �لفتح  فيه������ا، فلي�س هناك �

أمي������ل �إىل �أن هذ�  وم�شاه������رة �لبل������د، ولذ� �

�ملقطع م�شطنع مد�شو�س على �خلطبة، وال 

ي�شتبعد �أن يكون من �شنع �مل�شت�رسقني.

لق������د وردت ه������ذه �خلطب������ة -على غري 

�ل�ش������كل �لذي رو�ه �بن خل������كان و�ملّقري من 

بعده لدى كل من:

)29(
�بن حبيب �ملوؤرخ )ت 238 ه�(.  -1

�ب������ن قتيب������ة )ت 267 ه�( يف كتاب   -2

)30(
مامة و�ل�شيا�شة( �ملن�شوب �إليه. )�الإ

�لطرطو�شي )ت 520 ه�( يف كتابه   -3

)�رس�ج �مللوك(.

�شبيلي )ق 6  �أبي حممد �لو�عيني �الإ  -4

لباب وريعان �ل�شباب  ه�( يف كتابه )ريحان �الأ

)31(
د�ب(. ومر�تب �الآ

ثم �أوردها �بن خل������كان )ت 681 ه�( يف 

عيان(، و�ب������ن هذيل  )ت   كتابه )وفي������ات �الأ

نف�������س و�شعار �أهل  ه�������( يف كتاب������ه )حتفة �الأ

ندل�س(، وعن �بن خلكان نقلها �ملّقري  �الأ

)ت 1014 ه�( يف كتابه )نفح �لطيب(.

لقد �نق�شم �لد�ر�شون حيالها ق�شمني:

ول: �شاك فيها جملة وتف�شياًل، منكر  �الأ

لها من مبتدئها �إىل منتهاها، وهم:

�ال�شت�رس�ق.  -1

دب  د. �أحمد هي������كل يف كتابه: )�الأ  -2

من �لفتح �إىل �شقوط �خلالفة(، �س: 67 وما 

بعدها.

د. عمر �لدق������اق يف كتابه )مالمح   -3

ندل�شي(، �س 48- 59. �ل�شعر �الأ

حمم������د تاويت �لطنج������ي، وحممد   -4

دب �ملغربي(،  �شادق �لعفيفي يف كتابهما )�الأ

�س 104-103.

حممد عب������د �هلل عن������ان يف كتابه   -5

ول،  ندل�س، �لع�رس �الأ �ش������الم يف �الأ )دولة �الإ

ول(، �س: 47. �لق�شم �الأ
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حممد ح�شن كّجة يف كتابه )حمّطات   -6

أندل�شية(، �س: 32. �

د. عم������ر ف������روخ يف كتاب������ه )تاريخ   -7

دب �لعربي(، ج2، �س40، ه�1. �الأ

د. �أحمد ب�ش������ام �شاعي، يف مقالة   -8

ل������ه بعن������و�ن )خطبة ط������ارق بن زي������اد، هل 

قالها حقاً؟( جمل������ة �لعربي، ع 293، ني�شان، 

.1983

د. عب������د �لرحمن �حلجي يف كتابه   -9

ندل�شي(، �س: 59 وما بعدها. )�لتاريخ �الأ

ندل�س  د. �شاكر م�شطفى يف كتابه )�الأ  -10

يف �لتاريخ(، �س: 20.

�لثاين: مثبت لها، وهم:

1-  د. عب������د �ل�ش������الم �لهر��س، جملة 

�لعربي، ع 283.

عب������د �هلل كنون يف كتاب������ه )�لنبوغ   -2

�ملغربي(، ج1، �س: 29، وجملة دعوة �حلق، ع 

6-7، �شنة 11 )نقاًل عن �لذخائر، �س 61(

)�أدب  أر�ش������الن،  � �شكي������ب  م������ري  �الأ  -3

ندل�س(، �س 412،  �ل�شيا�شة و�حل������رب يف �الأ

د. عل������ي لغزيوي، مكتبة �ملع������ارف، �لرباط، 

1987م.

حممد �لطيب و�إبر�هيم يو�شف يف   -4

دبية(  دب و�لن�شو�س �الأ كتابهما )تاري������خ �الأ

�س: 172، )نقاًل عن جملة �لذخائر: 61(

د. عل������ي لغزيوي يف كتاب������ه )�أدب   -5

ندل�س(، �س: 414. �ل�شيا�شة و�حلرب يف �الأ

وقد قّدم �ملنك������رون بع�س �حلجج �لتي 

دفعته������م �إىل �ل�ش������ك يف ن�شب������ة �خلطبة �إىل 

طارق بن زياد، ومن هذه �حلجج:

جمال �خلطبة وبالغتها، و�إ�رس�قها   -1

وف�شاحتها، مع �أن �أغلب �جلند من �لرببر.

�ش������ل �لرببري لط������ارق بن زياد،  �الأ  -2

فلي�������س له مثل ه������ذه �لف�شاح������ة، وال عهد 

لط������ارق بالعربية قبل ع������ام 89 ه�، �أي �لعام 

�لذي وقعت في������ه بالد �ملغرب حتت �شيطرة 

مو�شى بن ن�شري.

�شلوب �مل�شجوع للخطبة. �الأ  -3

ورود كلم������ة )عرب������ان( يف خطب������ة   -4

طارق، مع �أن �أغلب جنوده من �لرببر.

ع������دم ورود �خلطب������ة يف �مل�شادر   -5

�لقدمي������ة �لقريبة من �لفت������ح، وظهورها يف 

�مل�شادر �ملتاأخرة.

أم������ام �لتدقيق  �شباب ال تثبت � وه������ذه �الأ

و�لتمحي�������س، و�شاأعمل على تفنيدها و�حد�ً 

خ������ر. فبالن�شب������ة �إىل جمال �خلطبة  بعد �الآ

وبالغتها و�إ�رس�قها مع �أن �جلنود غالبهم من 

�لرببر، ال يعني ذل������ك �لبتة عجز طارق عن 

بوين عا�شا  أنه ولد الأ كتابة مثله������ا، وال �شيما �

�ش������الم، وهما: زياد، وعب������د �هلل، و�أن  يف �الإ
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�شالم، وال  طارقاً مل يكن هو �أول من �عتنق �الإ

�شالم  أبوه معتنقني لالإ يعتقد �أن يكون جده و�

وال يعرف������ان �شيئاً من �لعربي������ة يقيمان بها 

أ�شلم )و�لده وجده �للذ�ن قد  �شلو�تهما، فقد �

وىل  يكونا �شبي������ا يف �إحدى حمالت �لفتح �الأ

أو �ل�شام( وهناك يف ديار  و�أخذ� �إىل م�������رس �

�شالم ن�شاأ طارق م�شلماً، فاأح�شن �لعربية  �الإ

م������ع �الحتفاظ بلهجة �أج������د�ده �لرببرية، ثم 

جن������د بعد ذلك يف �إحدى حمالت مو�شى بن 

)31(
ن�شري وجاء معه �إىل �ملغرب.

خ������رية فمدحو�ش������ة باأن  أم������ا �حلجة �الأ �

�خلطب������ة قد وردت يف م�ش������ادر قبل �لقرن 

�ل�شاد�س �لهجري بزمن، ومنها كما ذكرنا من 

مامة و�ل�شيا�شة،  قبل: تاريخ �بن حبيب، و�الإ

وهما م������ن �لقرن �لثالث، ووردت يف م�شادر 

�لقرن �خلام�س وما بعده �إىل �أن �أوردها �بن 

خلكان يف وفياته و�ملقري يف نفح �لطيب.

و�إن �شك������وت بع�س �مل�ش������ادر �لتاريخية 

أو  أو �لبد�ي������ة و�لنهاية، � كتاري������خ �لط������ربي، �

�لكام������ل يف �لتاريخ، لي�س دلي������اًل على عدم 

قول طارق لها. و�إذ� �أخذنا بقول من يرى �أن 

طارق������اً لي�س على هذه �لدرجة من �لبالغة، 

و�أن معظ������م جنده من �لرببر، فاإّن قائد�ً مثل 

ط������ارق ال بّد �أن يك������ون له م�شت�ش������اروه، وال 

ي�شتبعد �أن يكون �أح������د م�شت�شاريه قد كتبها 

له، وقر�أها بعد ذلك يف جنوده.

أم������ا �أن �أكرث جن������وده من �لربب������ر )نحو  �

8000 برب������ري، 4000 عربي(، فاإنني ال �أرى 

قل عرب������اً، و�أن ثّمة  مانع������اً من �أن يك������ون �الأ

من كان يق������وم بالرتجمة للجنود �لرببر، و�إن 

أ�شتبعد �أن يكون������و� جاهلني جهاًل تاماً  كنت �

أنهم يقروؤون  نني على يقني �أومن � بالعربية، الأ

�لقر�آن، ويقيمون �شلو�تهم بالعربية.

أو �أغلبها لطارق،  وبعد، فاخلطبة كله������ا �

و�ل�شك فيه������ا رمبا كان بفع������ل �مل�شت�رسقني 

وم������ن حذ� حذوهم من �مل�شتغربني، رغبة يف 

�لو�شول �إىل �ل�شك يف ق�شة �لفتح برمتها.

البيان املغرب 1: 43.  -1

بغية املتلم�ض 11: �31.  -2

�شام �: 393، والكامل يف التاريخ 4: ���. نفح الطيب 1: 2�4، �28، وتاريخ االإ  -3

���ِدف: قبيل���ة عربية م���ن قبائل كه���ان اليمنية التي انت����رصت يف املغرب، وق���رب القريوان قرية  ال�شَّ  -4

ندل�ض يف التاريخ: 8. ن. االأ حتمل ا�شمها حتى االآ

نفح الطيب 1: 2�4.  -�

الهوام�ش:
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جريدة العجائب وفريدة الغرائب 1: 34.  -�

عام 3: �21. االأ  -�

جملة الذخائر: �9.  -8

�شري اأعام النباء 4: �00، ونفح الطيب 1: 2�4. وم��شى بن ن�شري ه� م�ىل عبد العزيز بن مروان،   -9

يق���ال اإن���ه بك���ري، ويقال: خلمّي، ويقال: اأن اأباه من عل�ٍج اأ�شابه���م خالد بن ال�ليد يف عني التمر، 

وكان عربيًا ف�شيحًا. انظر: نفح الطيب 1: 2�0 وما بعدها.

10- �شري اأعام النباء 4: �00.

11- نفح الطيب 1: 1�4.

12- البيان املغرب 1: 43.

13- مقدمة ابن خلدون 1: 33، مقدمة د. علي عبد ال�احد وايف للتحقيق.

14- ج�امع ال�شرية 1: 344.

ندل�ض يف التاريخ: 8. �1- االأ

عيان 4: 402، وجذوة املقتب�ض: �31. �1- نفح الطيب 1: 240، وانظر: وفيات االأ

�1- نفح الطيب 1: 240.

18- نفح الطيب 1: 242.

�شام: 148. 19- العرب قبل االإ

20- تاريخ الطربي 2: 119.

ندل�ض يف  ندل�ض: 49، هام�ض 1) نقًا عن: جملة الذخائر، ع �1�/1، 2003 م. واالأ �شام يف االأ 21- دولة االإ

التاريخ: 20(.

عيان �: 321، ونفح الطيب 1: 241. 22- وفيات االأ

23- يف نفح الطيب 1: 241: »..ماأدبة..«

24- الَ�َزر: امللجاأ واملعت�شم.

�2- يق�شد لذريق.

�2- يف نفح الطيب: »احل�شينة«.

عيان وا�شتدركت عن النفح. �2- لي�شت يف وفيات االأ

28- يف ن�شخ خطية ثاث اأخرى: »عربانًا«، ويف اإحداها: »غزيانًا«.

29- جملة الذخائر، ع�1�/1، 2003.

مامة وال�شيا�شة 2: �10- �10، م�فم للن�رص، اجلزائر، 1998م )نقًا عن جملة الذخائر: �9( 30- االإ

31- د. �شعيد ب�فاقة، جملة الذخائر، �ض: �9.

¥µ
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�إذ� ذك������رت �أعالم �لنه�شة �لعربية �حلديثة يف ب������الد �ل�شام وال �شيما يف 

رب������وع �شورية ولبنان من مثل �أحمد فار�������س �ل�شدياق و�آل �لب�شتاين و�ليازجي 

و�ل�رستوين و�ملر��س و�ل�شقال و�ل������دالل و�النطاكي، فاإن ق�شطاكي �حلم�شي 

�حللبي )1858 - 1941( و�حد من هذه �لقافلة �لطليعية �لر�ئدة، و�أحد رجال 

دب يف �لقرن �لتا�شع ع�رس وما يليه من �شنو�ت �لقرن �لع�رسين. �لفكر و�الأ

يغل������ب عل������ى ق�شطاك������ي - كما هو ح������ال جمايليه �لنه�شوي������ني - �لطابع 

ي.. �شاعرًاشي.. �شاعرًاشي.. �شاعرًا طاكي احلم�شطاكي احلم�شطاكي احلم� شق�شق�

مالمح املحافظة والتجديد

ناقد واأديب واأ�ستاذ جامعي �سوري.

العمل الفني: الفنان زهري ح�سيب.

❁

˜

❁
د. عمر الدقاقد. عمر الدقاق
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�ملو�شوع������ي فهو متن������وع �جلو�ن������ب، متعدد 

�ملو�هب. �إنه باح������ث وموؤلف، وكاتب وناقد، 

ولغوي و�شاعر.

أي�شاً  أ�شهرها � و�أول �أعمال ق�شطاك������ي و�

كتاب������ه »منهل �لور�د يف عل������م �النتقاد« وقد 

�شدر يف �شنة 1907 بحلب. وهو كتاب ر�ئد 

دبي مبا �نطوى عليه من نظر�ت  يف �لنقد �الأ

دب �ملقارن  آر�ء مبكرة يف �شدد �الأ جدي������دة و�

أبرز �أعالم������ه يف جيل ق�شطاكي  �ل������ذي كان �

خر  �شليم������ان �لب�شتاين، و�إىل جانبه �لر�ئد �الآ

حممد روحي �خلال������دي ثم �شدر لق�شطاكي 

ثر يف  أدباء حلب ذوو �الأ كتابه يف �لرت�ج������م »�

�لق������رن �لتا�شع ع�رس« وذل������ك يف �شنة 1925 

دب������ي �لتايل يف نت������اج ق�شطاكي  و�لعم������ل �الأ

ن- ديو�نه �لذي �شدر  - وه������و ما يعنين������ا �الآ

يف �ش������كل خمتار�ت وتول������ت طباعته �ملطبعة 

أنه لي�س من  �ملاروني������ة. ويف �شوء ذلك يبدو �

دب �أن يف�شل  أو موؤرخ لالأ �لي�شري على باحث �

بد�عي لدى  ب������ني �لنتاج �لنقدي و�لنت������اج �الإ

ق�شطاك������ي، فهما متد�خ������الن متو��شجان يف 

جممل �أعماله.

ويف �شبيل ��شتجالء �ل�شخ�شية �ل�شاعرة 

ل������دى �حلم�شي من حيث تكوينها وعطاوؤها 

البد لنا م������ن و�شف ديو�نه �لوحيد �ملطبوع. 

ويف هذ� �ل�شدد مل يكن معهود�ً لدى �ل�شعر�ء 

�لع������رب يف �لع�ش������ور �ل�شابق������ة �أن يجمعو� 

أو يجعلوها بني دفتي  أ�شعاره������م يف دي������و�ن � �

أنه������م مل يعم������دو� �إىل ت�شدير  كت������اب. كم������ا �

أو نحو ذلك.  ق�شائدهم بتمهي������د �أو مقدمة �

أو ما  أي�شاً كت������ب �الختيار�ت � وه������ذ� ي�شمل �

يعرف بكتب �حلما�ش������ة.. حتى �إن عديدين 

من �شع������ر�ء �لع�رس �حلديث عل������ى �شهرتهم 

�شعارهم، فلم  زه������دو� يف ن�رس جمموع������ات الأ

ت�شدر لهم دو�وي������ن ت�شم جممل ق�شائدهم 

�إال بع������د وفاته������م. ومن ه������وؤالء �ل�شعر�ء يف 

�شورية حممد �لبزم وخليل مردم بك و�شفيق 

.. وكذلك خري �لدين �لزركلي وعمر 
)1(

جربي

يحيى و�شو�هما ممن �كتفو� بن�رس ما نظموه 

يف مرحلة �شبابه������م ومل يحفلو� بعدئذ طو�ل 

.. وميكن �أن 
)2(

عمرهم باإكمال ما�رسعو� فيه

نعد ق�شطاكي �حلم�شي من هذ� �لقبيل، �إذ 

عمد �شاحب جملة »�لكلمة« بحلب فتح �هلل 

�ل�شقال �إىل ن�رس جمموعة من �شعر ق�شطاكي 

هدي������ة �إىل قر�ء �ملجلة. و�ملرجح �أن �ل�شقال 

يف �إث������ر مبادرت������ه قد ت�شلم �أ�ش������ول �لديو�ن 

ور�ق  م������ن �شاع������ره �ل������ذي �رت�شى تل������ك �الأ

ورتبها بعناية. ثم ترك للنا�رس كاتب �ملقدمة 

�إ�شد�ر �ل�شعر �ملجم������وع با�شم خمتار�ت من 

�شت������اذ ق�شطاكي بك  ديب �لكبري �الأ نظ������م �الأ

ول »وقد تولت  �حلم�شي �حللبي -�جلزء �الأ

�ملطبعة �ملارونية بحلب طباعته �شنة 1939. 

ويقع يف مئة وخم�س وخم�شني �شفحة. وهذ� 
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يعني �أن ه������ذه �ملجموع������ة �ل�شعرية مل يقدر 

لها �لن�رس �إال بع������د �أن جتاوز �ل�شاعر �ل�شنة 

�لثمان������ني من عم������ره، �أي قب������ل وفاته بنحو 

عامني، �إذ تويف �شنة 1941.

�أما ما تبقى من �شعر �حلم�شي فما ز�ل 

حمفوظاً ل������دى �أ�رسته وحمفوظ������اً مع جممل 

ر�شائل������ه و�شائ������ر �أور�قه.. وم������ا يالحظ يف 

أي�شاً بع�س  أنها �شمت � �ملجموعة �ملطبوعة �

كتابات �ل�شاعر �لنرثية من مقاالت ونحوها 

وم������ن مرتجمات �أخ������رى بن�شو�شها �لعربية 

�شافات لي�س  و�لفرن�شية. وجانب من هذه �الإ

يف مو�شع������ه �ملنا�شب ويب������دو �أحياناً مقحماً 

على �ملختار�ت �ل�شعري������ة. وقد وجدنا هذه 

�لظاهرة نف�شها مكررة يف كتابه �لذ�ئع »منهل 

�لور�د« فعلى �لرغم من �أن هذ� �لكتاب نرثي 

دب �ملقارن فقد  دبي و�الأ يف جمال �لنق������د �الأ

أ�شعاره  �شاء �شاحبه �أن يلحق به جمموعة من �

خرى مما لي�س ل������ه �أي�شاً �شلة مب�شمون  �الأ

آة �لنفو�س«  ه������ذ� �لكتاب، وقد �شماها »م������ر�

آة ��شتغرقت زهاء  وت�شم �ثنت������ي ع�رسة م������ر�

خم�شني �شفحة �أخرى يف ذيل �لكتاب.

ومن مالمح �لتجديد و�ملنهجة �لتي كان 

�ل�شاع������ر حري�شاً عليه������ا �أن عمد �إىل تذييل 

ق�شائده ومقطعات������ه بتاريخ نظمها ومكانه، 

همية �رتباط �لن�س  وذلك من منطلق وعيه الأ

ب�شاحبه وعك�شه ما ينطوي عليه من دالالت 

أ عليها من تغيري  على �شخ�شيته وما قد يطر�

أو ت������درج ع������رب �لزمان. وقد ع������رب عن ذلك  �

يف �ملقدمة �لتي دبجه������ا للمختار من �شعره 

فقال:

أيامي، وتاريخ ظعني  آة � »�إن هذ� �ل�شعر مر�

ومقامي. وقد رتبت������ه بح�شب �أزمان نظمه.. 

وه������ذه �لطريق������ة �أدل عندي عل������ى �أغر��س 

�لناظ������م وحال������ة �لزمن، وما يتعل������ق بالبيئة 

و�لدو�ع������ي �لتي دع������ت �إىل �لنظم، وال�شيما 

�شن �لناظم وخفيات نف�شه و�شمريه..«

وال ريب يف �أن ه������ذ� �ملنحى من �لتوثيق 

�لزم������اين و�مل������كاين حممود يف فن������ون �لقول 

ب������د�ع. وه������و مع������ني للد�ر�شني  وجم������ايل �الإ

دب و�لنق������اد يف ��شتخال�س ما  وموؤرخ������ي �الأ

ين�شدون������ه من معطي������ات وم������ا يبتغونه من 

�أ�ش������و�ء ودالالت.. وهكذ� جند مثاًل �أن �أول 

ق�شائ������ده يف ديو�نه �ملطب������وع موؤرخة ب�شنة 

1883 �أي م������ذ كان يف �خلام�ش������ة و�لع�رسين 

من عمره. وكان بعث بها �إىل �لعالمة �ل�شيخ 

�إبر�هي������م �ليازجي )1847 - 1906( يقرظه 

فيها وميح�شه �إعجابه و�إق������ر�ره باأ�شتاذيته 

آخ������ر ق�شائد �ملجموعة �ملختارة يحمل  له. و�

تاريخ نظمها �شن������ة 1939 وهي �شنة �شدور 

�ملختار�ت يف حلب، وعنو�نها »حديث �لنف�س 

�أو م�شك �خلتام«.

أي�ش������اً يف �شدر  ومن مالم������ح �لتجديد �
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�لدي������و�ن �أن �ل�شاعر قد ��شتهله 

أنه حر�س  مبقدمة كتبها بقلمه و�

فيها على �أن تكون ذ�ت م�شمون 

نقدي. وهذ� متوقع من �ل�شاعر 

�ل������ذي كان �لنقد لديه حيز كبري 

دب������ي، ف�شاًل عما  يف حر�كه �الأ

أن������د�ده يف  ع������رف ب������ه وب�شائر �

ع�رسه م������ن �ملتنورين يف مرحلة 

�لنهو�س م������ن �لطابع �ملو�شوعي 

ومن  �ملتع������ددة.  و�الهتمام������ات 

�لظو�ه������ر �لالفت������ة يف م�شمون 

ه������ذه �ملقدم������ة �أن �ل�شاع������ر قد 

توجها ببيتني من نظمه ينطويان 

عل������ى م������دى �إجالل������ه �ل�شع������ر 

وتقدي�شه ل������ه، وذلك باعتبار �أن 

�ل�شع������ر ميثل ع������ادة مرجعية ال 

غنى عنها للمبدع و�ملتلقي معاً. 

و�أن �ل�شع������ر �أي�شاً ميثل �لف�شاء 

�مل�شرتك �ل������ذي يلتقي يف رحابه 

. وبو�شعنا �أن 
)3(

�ملوؤلف و�لق������ارئ

أي�شاً موؤ�رس�ً على مذهبه  ن�شت�شف يف ذل������ك �

يف �لنظ������م وما ينط������وي عليه م������ن �ل�شياق 

ديب. �لنف�شي و�الجتماعي لالأ

كذل������ك بو�شعنا �أن جن������د يف هذ� �ملنحى 

دبية، حيث  مفتاحاً ل�شخ�شي������ة ق�شطاكي �الأ

يقول:

يف  ف��اأن��ت  كليم  ي��ا  نعالك  اخ��ل��ع 

اأر�������ص م��ق��د���س��ة ب��ن��ف�����ص وال��ه��ه

�سرت ف��ان��زع  ال�سعر  �سمعت  واإذا 

لهه راأ�سك خا�سعًا، فال�سعر نطق االآ

وق������د عم������د �ل�شاع������ر يف مقدمت������ه �إىل 

�ش������ادة بف�شل �ل�شعر وبيان مدى تاأثريه يف  �الإ

�لنفو�س و�إثارته للم�شاعر. كما عر�س ملفهوم 
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�ل�شع������ر لديه حماوالً �كتناه طبيعته وجوهره، 

أن������ه يتاأبى على �لو�ش������ف وي�شتع�شي على  و�

�لتعريف. كما بني ما ينطوي عليه هذ� �لفن 

من عنا�رس �جلمال وما ميتاز به من مكامن 

ب������د�ع. ومن خالل ه������ذ� �ملنظور �لنقدي  �الإ

أي�شاً يرى �ل�شاعر - �لناقد �أن طبيعة �ل�شعر  �

ومقوماته ال تخت�س بلغ������ة دون �أخرى. فهو 

أي������ه »جوهر جترد ع������ن �لهيوىل، وترفع  يف ر�

وىل. �إن������ه يقبل ملفوظاً وي�شور  عن �ملادة �الأ

�رسع �شابح يف  ملحوظاً. وهو �أو�شح م�شور الأ

ف�شاء �خليال«.

ويف ر�أي �شاعرن������ا �لناق������د �أن »�لناق������د 

�لب�شري ي������رى يف �ل�شعر غري ما يرى �لقارئ 

ن هذ� ال ينظ������ر غري �حلروف  �لب�شي������ط، الأ

لفاظ مبعانيها  وال ي�شتدل بها على غ������ري �الأ

أم������ا ذ�ك فال ير�شي������ه �إال �أن  �لظاه������رة. و�

يتطل������ع �إىل م������ا ور�ء ذل������ك، و�أن ينظر بعني 

�ل�شاعر نف�شه ويتلم�س �لوقوف على �أحد�ثه 

تاأليفه  �لنف�شانية، ويتح�ش�س عو�طفه �شاعة 

�لق�شيدة«.

أ�شع������ار �حلم�ش������ي تتجاور  ويف جمم������ل �

�أغر��������س ومو�شوعات �شت������ى يتبدى خاللها 

نزوع وجد�ين عاطفي من خالل �شعر �لغزل 

أة، وكذل������ك و�شف  وت�شوي������ر حما�ش������ن �مل������ر�

م�شاه������د �لطبيع������ة. كما ي�ش������م ديو�نه على 

معهود �شعر�ء �ل�شلف ق�شائد ومقطعات من 

خو�نيات« م������ن مثل �لق�شائد �لتي  �شعر »�الإ

تر�شد عالقة �حلم�شي باأعالم ع�رسه مثل 

�ل�شيخ �إبر�هيم �ليازجي ومثل عبد �هلل �ملر��س 

و�شائر �أ�رسته، �أخيه فرن�شي�س و�أخته ماريانا 

ومثل �ملوؤرخ �ل�شيخ كامل �لغزي و�أحمد زكي 

أ�شعد با�شا �شقري  با�شا �مللقب ب�شيخ �لعروبة و�

وويل �لدي������ن يكن ور�ش������ا �لركابي ومعروف 

�لر�شايف وخلي������ل مطر�ن وفار�س �خلوري.. 

وفى من ب������ني هوؤالء مع  وكان������ت �لعالئق �الأ

�لعالم������ة �ليازج������ي، �إذ كان بينهما تو��شل 

وتر��ش������ل ولقاء�ت جتل������ت يف عدد و�فر من 

منظوم �لكالم ومنث������وره. وكان يعده مبنزلة 

�ملعل������م ومقام �لقدوة. حتى �إن������ه تاأثر به يف 

أ�شعاره �لقومية �ل�شائرة ورمبا بنزعته  بع�س �

أي�شاً، كان يقول �ليازجي  �لعربية �خلال�شة �

يف مطلع ق�شيدة م�شهورة له:

وان�����������ص  االأ ال���غ���ي���د  جم��ل�����ص  دع 

وه������وى ل���واح���ظ���ه���ا ال��ن��واع�����ص 

 نا�شجاً على هذ� 
)4(

ثم يقول �حلم�ش������ي

�ملنو�ل يف نزع������ة تعليمية على معهود رجال 

�شالح يف مرحلة �لنهو�س  أع������الم �الإ �لفكر و�

و�النبعاث:

ال���د����س���اك���ر  ����س���ه���ب���اء  ع���ن���ك  دع 

ب���اك���ر  ال������در�������ص  ب����ي����وت  واإىل 

ت����ف����رد  ع�������������رش  يف  ن��������ت  ف��������الأ

ب������������امل������������ع������������ارف وامل��������������اآث��������������ر
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وهكذ�، يف مثل هذ� �ل�شعر كان �حلم�شي 

غر��س  �شالف من �الأ �ل�شاعر يدور يف فلك �الأ

�لتقليدية من مديح وو�شف ورثاء، وحاله يف 

ذلك كحال من يطرز على ثوب خلق.

غ������ري �أن ما نظم������ه �حلم�ش������ي يف باب 

�لنقد �الجتماعي يعد من جديد مو�شوعات 

�لع�رس، من حيث �مل�شم������ون و�ملحتوى على 

قل، برغم وجود ج������ذور لهذ� �لغر�س يف  �الأ

�شعرن������ا �لعربي �لقدمي من مثل ما جنح �إليه 

أبو �لعالء �ملعري. فهو ينتقد �لروح �التكالية  �

�لطاغية يف جمتمع������ه �ل�رسقي �ملتخلف وما 

ي�ش������ود عقليته �لغيبي������ة �ملتخاذلة، وذلك يف 

:
)5(

مثل قوله

قدار حكمًا من فعالك كان جائر  تعزو اإىل االأ

غادر  ولي�ص  نام،  باالأ �رشًا  يريد  لي�ص  واهلل 

وه������ذ� �لغر�س �الجتماع������ي �أخذ ي�شغل 

حياء �لذين  حيز�ً متنامي������اً لدى �شع������ر�ء �الإ

عا�رسه������م �حلم�شي و�لذي������ن �أعقبوه �أي�شاً 

مثل حافظ �إبر�هي������م و�أحمد �شوقي وخليل 

مطر�ن ومع������روف �لر�شايف وجميل �شدقي 

�لزهاوي.. فلم يعد �ل�شاعر يعي�س يف ق�شائده 

م������ر�ء، بل نزل  ملت�شق������اً ببالط �حلكام و�الأ

�إىل عامة �لنا�������س وبوؤرة حياتهم يتحدث عن 

�أحو�لهم وهمومهم وتبعاتهم جتاه جمتمعهم.. 

وقد �نتقد �حلم�شي �ملجال�س �ل�شورية �لتي 

ت�شكلت حتت مظلة �النت������د�ب �لفرن�شي يف 

أو�ئل ع�رسينيات �لق������رن �لع�رسين، ويف ظل  �

�لدميوقر�طية �ملزعوم������ة، فقال يف ق�شيدة 

هجائية:

ن��������واب��������ن��������ا ن����������وائ����������ب ك����ل����ه����م 

ق�سوا منتخبيهم  حل���ى  ع��ل��ى 

ق���د األ����ف����وا ال�����رق ط�����وال امل���دى 

ينه�سوا مل  ال��ذل  ح�سي�ص  ومن 

كذل������ك كان �حلم�ش������ي موؤث������ر�ً لل�������رسد 

�لق�ش�ش������ي يف تناول������ه �لعديد م������ن �أحو�ل 

جمتمع������ه ومو��شعات �لنا�������س فيه، وال �شيما 

ت������ربج وخالعة  �لظو�ه������ر �مل�شتحدث������ة من 

ورق�������س و�شكر.. وكانت له يف ذلك مطوالت 

أة يف �ل�رسق ويف  ق�ش�شي������ة تكاد تكون �مل������ر�

�لغرب حمور �الهتمام فيها، ومن هذ� �لقبيل 

ق�شائد »�لغانية - �لغاوية - �لفتية �لنورية«. 

و�لو��شح يف هذ� �ل�شدد من حر�س �ل�شاعر 

أنه كان معجباً  على �لتجديد يف �ملو�شوعات �

مبثل هذ� �لنمط �ل�شعري لدى �شعر�ء �لغرب 

وما كان ينطوي عليه �لطابع �لق�ش�شي من 

أنه عمد �أي�شاً  آي������ة ذلك � ت�شويق و�إطر�ف. و�

�إىل تعريب ع������دد من �لق�شائد �ملطوالت يف 

هذ� �ل�شدد.

أم������ا �ل�شعر �لوطن������ي و�لقومي فقد غد�  �

برز يف �إب������ان ع�رس �لنهو�س  ه������و �لغر�س �الأ

حياء ويف غمار �نبعاث �مل�شاعر �لقومية  و�الإ

�لكامنة. وهذ� �ل�شعر يعد غر�شاً م�شتحدثاً 
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دب �لعرب������ي �حلديث، بل ميكن �لقول  يف �الأ

�إن������ه غر�س جديد قدمي، فه������و �شورة �أخرى 

جديدة من �شعر �حلما�شة �لقدمي �لذي يعد 

يف طليع������ة �أغر��س �ل�شع������ر �لعربي �لقدمي. 

لقد كانت للحم�شي م�شاركة حميدة يف هذ� 

�ل�شدد �إىل جانب �شفوة من خطباء �لع�رس 

عالم  و�شعر�ئه وكتابه و�شحفييه من مثل �الأ

�ل������رو�د حممود �شام������ي �لب������ارودي و�ل�شيخ 

�إبر�هيم �ليازجي وحاف������ظ �إبر�هيم و�أحمد 

�شوقي..

و�أغلب �لظن �أن معطيات �ل�شعور �لقومي 

و�العتز�ز بالعروبة كان������ت �أ�شيلة لديه وقد 

�زد�دت قوة وم�شاء حت������ت وطاأة �ال�شتبد�د 

�حلميدي يف عهد �ل�شلطنة وما �أعقب ذلك 

من ��شت������د�د �لنعرة �لطور�ني������ة و�لعن�رسية 

أتر�ك �لدولة �لعثمانية. وقد  �ملتع�شبة لدى �

أ�شوة ح�شنة يف ق�شائد  أي�شاً � وجد �حلم�شي �

�ل�شيخ �إبر�هيم �ليازجي �لذ�ئعة ذ�ت �لطابع 

�لقومي �لعربي ب������ل �لوطني �لثوري يف مثل 

قول������ه يف �إح������دى ق�شائ������ده �جلريئ������ة �لتي 

كان������ت تنت�رس بني �لنا�س من خالل من�شور�ت 

ومل�شقات بعيد�ً عن عيون �ل�شلطة وزبانية 

�لوالة، حيث يقول يف �إحد�ها:

العرب  اأي��ه��ا  وا�ستفيقوا  تنبهوا 

فقد طغى اخلطب حتى غا�ست الركب 

�أن ق�شطاك������ي �حلم�ش������ي عل������ى  غ������ري 

�إعجاب������ه ب�شيخه �ليازج������ي مل يبلغ مبلغه يف 

قوة ت�شديه لطغي������ان �حلكم �لعثماين. ومع 

ذلك فاإن �شع������وره �لقومي �لر��شخ يتجلى يف 

أ�شعار �أخ������رى معتدلة يف هذ� �ملجال. وتعد  �

آثر لها ��شم »�لبدوية«  ق�شيدته �لر�مزة �لتي �

أ�شعاره مبنى ومعن������ى �إن مل تكن  أ�شه������ر � م������ن �

أ�شهره������ا. وحم������ور م�شمونها يتن������اول �للغة  �

مة و�لوطن و�لرت�ث  �لعربي������ة لغة �لقر�آن و�الأ

يثار،  بفي�س ع������ارم من م�شاعر �ملحب������ة و�الإ

أنبتتها  �شيلة )ليلى( �لتي � �إنها لديه �لفتاة �الأ

:
)6(

�شحر�ء �لعرب

وال��ب��ان  ال��رن��د  ن�سمات  ي��ا  ب���اهلل 

من جند جئنت اأم من اأر�ص غ�سان 

منابتها م��ن�����س��وب  ال���ب���داوة  اإىل 

واإن من��ي��ت ف��ه��ل ف��خ��ر ك��ع��دن��ان

نظرتها ل��ب��اب  االأ ت�سحر  غزالة   

ري��ح��ان ري���ح  ال  نكهتها  وامل�����س��ك 

���س��ور ت��رك��ي��ب��ه��ا  درر،  األ��ف��اظ��ه��ا 

،اآي����ات����ه����ا غ�������رر، يف ك����ل ق�����راآن

وكث������ري�ً ما يق������رن �لد�ر�ش������ون وموؤرخو 

أي�شاً  دب هذه �لق�شيدة بنظريتها �لذ�ئعة � �الأ

�إبر�هي������م وعنو�نها »�للغة  لل�شاعر حاف������ظ 

أي�شاً  �لعربي������ة تتحدث ع������ن نف�شها« وه������ي �

ق�شيدة ر�مزة كما ي�ش������ري �إىل ذلك عنو�نها، 

وقد ��شتهلها بقوله:
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رجعت لنف�سي فاتهمت ح�ساتي 

وناديت قومي فاحت�سبت حياتي

اأنا البحر يف اأح�سائه الدر كامن 

فهل �ساءلوا الغوا�ص عن �سدفاتي

وكما نظم حافظ ق�شيدته يف �إثر حملة 

�شاري������ة على �لعربية �لف�شحى يف م�رس من 

و�شاط  قب������ل فئة �شالة ودعم م�شب������وه من �الأ

نكليزي������ة �ملحتل������ة، كان �لد�ف������ع مماثاًل  �الإ

أي�ش������اً يف بالد �ل�شام وذلك يف م�شتهل حكم  �

�النتد�ب �لفرن�شي. ففي �إثر معركة مي�شلون 

و�شقوط �شوري������ة يف قب�شة �ملحتلني، �أخذت 

تتحرك على �لتو عنا�������رس مارقة ترمي �إىل 

�الن�ش������الخ عن هويتها �لقومي������ة و�اللت�شاق 

بفرن�ش������ا �لدخيل������ة. و�إذ ذ�ك نظم ق�شطاكي 

ق�شيدته ه������ذه يف �شن������ة 1920 ومهد �إليها 

بقوله »نظمت هذه �لق�شيدة يف �إثر قيام نفر 

من �ل�شعوبيني يف بريوت ولبنان دعو� �إىل �أن 

تك������ون �للغة �لفرن�شية ر�شمية يف �لبالد ..«. 

ثم قال »لقد �أبى كر�م �لقوم وجمع من تبعهم 

�شل �لعربي �أن ينزلو� عند ر�أي  م������ن ذوي �الأ

ألهمني  هوؤالء �خلو�رج.. فهذ� �حلدث �ملنكر �

مو�شوع هذه �لق�شي������دة �لتي تغنى بها كثري 

من طالب �ملد�ر�س يف حلب«.

ومل تكن ق�شيدة �حلم�شي �حللبي جمرد 

رد فع������ل عار�������س يف ذلك �حل������ني، بل هي 

زفرة خال�شة تنطوي على روح قومية عالية 

وعقي������دة قومية �شلدة. وما دبجه �حلم�شي 

يف ه������ذ� �ل�شدد من كتاب������ات نرثيه ور�شائل 

عدي������دة متفرقة يع������رب �إىل م������دى بعيد عن 

نزعته �لعربية �لر��شخة و�عتز�زه �لبالغ بلغة 

�ل�شاد. وفى ذلك يقول)7(:

»لغتنا �إذ� رزقت قريح������ة مو�تية، وهمة 

غري و�ني������ة، ونظر�ً ب�ش������ري�ً مبو�قع �للفظ، 

فاإنها ال تق�رس عن �جلري مع �أحدث �للغات 

�لع�رسي������ة يف كل مي������د�ن« ث������م يختم كالمه 

بعب������ار�ت حميمة قائ������اًل: »يدفعني �إىل هذ� 

�لكالم تعلقي وغر�مي بهذه �للغة..«

�إن كل ما تقدم ذكره من منظوم ق�شطاكي 

�حلم�شي ومنثوره يف �شدد عروبة �حلم�شي 

لي�س بدعاً وال غر�بة، بل هذ� معهود وطبيعي 

لدى �أديب عربي بارز مثله و�شاعر مرموق يف 

مة  ع�رسه. �إنه يف تكوينه وجبلته �بن هذه �الأ

أنه ر�شي������ع لغتها �جلميلة  �لت������ي �أجنبته كما �

�شيل وتاريخها  �لرثي������ة، و�ملت�شبع برت�ثه������ا �الأ

�ملجيد..«

❁    ❁    ❁

وم������ع ن������زوع ق�شطاك������ي �حلم�ش������ي �إىل 

أف������كاره وم�شامني  �لتجدي������د يف كثري م������ن �

أ�شع������اره فاإن������ه يبق������ى يف �ش������كل ق�شيدت������ه  �

�شالف وطر�ئقهم  أ�شالي������ب �الأ م�ش������دود�ً �إىل �

يف �لنظم. وقد تع������زز مت�شكه بجذور قومه 

ج������د�د ون�شجه �لكثري من  وت�شبع������ه برت�ث �الأ
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أ�شعاره على منو�لهم. حتى �إنه عمد يف بع�س  �

ق�شائده �إىل �لت�شطري و�لت�شمني و�القتبا�س 

ونح������و ذلك مما يدخل يف باب �لتنا�س، كاأن 

أ�شطر �أخرى  يز�وج بني �أ�شطر من نظم������ه و�

من �أ�شالفه �ل�شعر�ء. وهذ� �ملنحى معهود يف 

تاريخ �ل�شع������ر �لعربي وتقاليده �لكال�شيكية. 

:
)8(

ومن ذلك قول �ل�شاعر ق�شطاكي

م�ستك �سيحة  للبث  فيكم  اأم��ا 

اإذا مل يكن مال لديكم وال خيل

ومعلوم �أن ه������ذ� �لتعبري م�شتمد من �أبي 

�لطيب �ملتنبي:

ال خيل عندك تهديها وال مال 

فلي�سعد النطق اإن مل ت�سعد احلال 

أي�شاً  وم������ن هذ� �لقبي������ل قول �شاعرن������ا �

ول يف بيته: ي�شّمن �ل�شطر �الأ

متائمي«  علّي  نيطت  بها  »بالد 

بها طفلة قد كنت اأرق�ص اأو اأعدو 

و�أ�ش������ل �لبي������ت لل�شاع������ر �لق������دمي رقاع 

�شدي يف قوله: �الأ

متائمي  ع��ل��ي  نيطت  ب��ه��ا  ب���الد 

ترابها ج��ل��دي  م�ص  اأر����ص  واأول 

بل �إن ق�شطاكي م�شى يف �شلفيته �ل�شعرية 

ونزعت������ه �ملحافظة �إىل مدى بعيد حيث نظم 

ثالث ق�شائد ترتكز قو�فيها على ما ي�شميه 

�لعرو�شي������ون )لزوم ما ال يل������زم( �أي ت�شارك 

أبيات �لق�شيدة بحرفني يف قو�فيها بدالً من  �

أ�شوة  حرف و�حد وهو �لروي �ملعهود، وذلك �

أبو �لعالء �ملعري يف ديو�نه �لذي  مبا نظمه �

:
)9(

يعرف باللزوميات. �إنه يقول متغزالً

اأن����ا م��ث��ل��م��ا ���س��ئ��ت و����س���اء دالل���ِك 

ال��ك ف��ع��الم ق���ّل ع��ن امل��ح��ب ���س��وؤ

عابد  ف��اأط��وع  اأدن���و  اأن  رم��ت  اإن 

اأو �سئت هجرًا قلت جل جاللك

أبياتاً  كذل������ك يذكو �ل�شاعر ب�شدد نظمه �

أي�شاً، وفيها  �أخ������رى هذه �لعبارة: »ثم ق������ال �

:
)10(

لزوم ما ال يلزم«

اأما يف احلمى �سوء ملن جنه الليل 

اأما ه�سبة ُترقى ملن دهم ال�سيل

اإىل كم يظل الظلم للعدل ماحيًا 

وكم ي�ستمر اجلور يف النا�ص والويل 

أ�شا�س  وعلى هذ� �لغر�ر من �لنظم على �

عرو�شي م������ن طريقة لزوم م������ا ال يلزم ثمة 

ق�شي������دة ثالثة تت������و�ىل قو�فيه������ا على هذ� 

�لنحو: )تعهدونه، ت�شهدونه، تردونه..(

ويف �شوء ه������ذه �لن�شو�س ذ�ت �لطبيعة 

�خلا�شة يو�جهن������ا �شوؤ�ل ملح حول �شخ�شية 

ق�شطاكي �ل�شاعرة، وق������د عهدناه يجنح �إىل 

أو �ملعتدل يف جممل �أفكاره  �لتجديد �ملتئ������د �

أو  فر�ط �للغوي � أ�شعاره، فلم������اذ� �الإ ومعظم �

�شلوبي. �أهذ� ناجم لدى �ل�شاعر  �لتطرف �الأ

عن روح �العتد�د و�الندفاع �لتي تطغى عادة 

على �لناظم يف طور �ليفاعة و�ل�شباب بهدف 



ق�سطاكي احلم�سي.. �ساعراً مالمح املحافظة والتجديد

119 ول   2008 العــــــدد 543 كانون الآ

�إثبات �قتد�ره على �لنظم مهما تكن �لبحور 

�لعرو�شي������ة �شعبة و�لق������و�يف ع�شرية..؟؟ �إن 

أ�شفل هات������ني �لق�شيدتني  ما ه������و مذيل يف �

وىل كان �شنة  ين�������س على �أن تاريخ نظ������م �الأ

1916، و�لثانية �شنة 1922. وفحوى ذلك �أن 

�شاعرنا كان يومئذ قد بلغ �لثامنة و�خلم�شني 

وىل وبل������غ �لر�بع������ة و�ل�شتني من عمره  يف �الأ

خ������رى.. ومن �لطبيع������ي �إن هذ� �لذي  يف �الأ

نظم������ه مل يكن منه يف مقتب������ل �لعمر ومن ثم 

أي�شاً.. لي�س  ال يعد ذ�ك من قبيل �لتجريب �

أين������ا �شوى �أن �شاعرنا  ثمة تعليل لذلك يف ر�

كان ينظ������م �أحياناً ما يع������ن لباله على �شبيل 

أ  �لت�شلي �إر�ش������اء لرنج�شيته �لتي ال يكاد يرب�

آي������ة ذلك �أن هذه  منه������ا �شاعر بوجه عام. و�

أ�شها يف ت�شاعيف ديو�نه  �لرنج�شية تطل بر�

م������ن مثل قوله مرة بعد م������رة عبارة: »وقلت 

على �لبديهة..« ويوؤيد هذ� �لطبع �لرنج�شي 

عند �شاعرنا نظمه ق�شيدة تبلغ ب�شعة ع�رس 

بيتاً عل������ى روي �لطاء، وه������ذ� حرف �شعب 

وع�ش������ي، �إذ يدخل يف زم������رة �لقو�يف �لنفر 

كما ي�شميها �لعرو�شيون مثل �لظاء و�ل�شاد 

و�لث������اء و�لغ������ني.. وذلك يف مقاب������ل �لقو�يف 

�لذل������ل �ملعم������ودة مثل �لد�ل و�ل������ر�ء و�لعني 

و�ملي������م.. ومن �لغري������ب مع ذل������ك �أن ميهد 

�شاعرنا للق�شيدة بهذه �لعبارة: »وقلت، وهو 

م������ن �ل�شهل �ملمتن������ع«، �أهذ� حق������اً من قبيل 

أي�شاً لون من نرج�شية  �ل�شهل �ملمتنع؟ �إن������ه �

�ل�شعر�ء..

أ�شعاره  طالة يف � ويعد ميل �شاعرنا �إىل �الإ

، �إذ يعمد �إىل نظم  أي�ش������اً م������ن هذ� �لقبي������ل �

�لق�شائد �ملطوالت وي�رسف يف ذلك �إىل مدى 

��شتغ������ر�ق �إحدى مو�شحات������ه ع�رس �شفحات 

وهي »�شباب �لربيع« وه������ذ� �أي�شاً من قبيل 

�ملباهاة باالقتد�ر على �لنظم وطول �لنف�س.

وبو�شعنا �لق������ول بعد كل ما تقدم ب�شدد 

هذ� �ملنحى م������ن �لتع�شف يف �لنظم �أن ذلك 

أ�شبه ب�شطحات عابرة، �أو  كان لدى �شاعرنا �

ن������وع من �لعبث �للفظ������ي و�للعب �لفني مما 

دب وال  ال يعك�������س مذهبه �حلقيق������ي يف �الأ

خلفيته �لثقافية �لفنية يف عامل �لنقد. وو�قع 

أنه على �لعك�س م������ن ذلك يف معظم  م������ر � �الأ

نتاجه �ل�شع������ري، �إذ كان يوؤثر نظام �لتو�شيح 

أو تعريباً.. وما ذلك  ويكرث ��شتعماله �إبد�عاً �

نه مل يكن يرغب يف �لدور�ن �مل�شتدمي يف  �إال الأ

فلك �لقافية �لو�حدة �لرتيبة..

❁    ❁    ❁

و�شف������وة �لقول كم������ا ن������رى �أن �ل�شاعر 

ق�شطاكي �حلم�ش������ي كان يتنازعه �جتاهان 

ق������دمي في������ه �رس�م������ة وت�شدد  متعار�ش������ان 

وحدي������ث فيه ي�������رس وتفتح.. �إنه������ا دون ريب 

�ملعادل������ة �ل�شعبة �لت������ي كان يو�جهها �أعالم 

رها�ش������ات �ملقبلة  ذلك �لع�������رس �حلافل باالإ
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و�لتحوالت �لقادمة غ������ري �أن عو�مل عديدة 

�أدت يف نهاية �ملطاف �إىل رجحان �إحد�هما 

خ������رى وهر �النعط������اف نحو �جلدة  على �الأ

مور ف�شاًل  و�حلد�ث������ة. وهذ� من طبيع������ة �الأ

أنه من م�شتلزمات �لع�رس و�شنة �لتطور  عن �

ومتطلبات �حلي������اة.. كل ذلك بو�شعنا تلم�شه 

على نحو �أجلى يف ح�شيلة هذ� �ل�شوط من 

�لدر��شة.

ويف طليع������ة ما يجدر تناول������ه وما يركن 

د�ء �لفني هو  �شلوب و�الأ �إلي������ه على �شعيد �الأ

تاأثر �ل�شاعر باآيات �لقر�آن �لكرمي ف�شاًل عن 

ت�شبعه �ملعهود باأ�شاليب �ل�شعر �لعربي �لقدمي. 

أدباء و�شعر�ء يدينون  وال غر�بة يف ذلك جتاه �

بالعقيدة �مل�شيحية ويع������دون �لقر�آن �لكرمي 

عظ������م، وقدوتهم �لكربى  كتابه������م �لقومي �الأ

يف رحاب �لف�شاح������ة و�لبالغة، ومدر�شتهم 

بد�ع. وقد  وىل يف فن �لتعب������ري وجمايل �الإ �الأ

جتلى ذلك يف �إجالل �حلم�شي للغة �ل�شاد 

و�إ�شادته �لبالغة ب������رت�ث �لعرب.. ومن �أمثلة 

ت�شبع �ل�شاعر ق�شطاكي يف منظومه ومنثوره 

آنية قوله ي�شف جمال طبيعة  بالعب������ارة �لقر�

:
)11(

مدينته حلب

ربة �لنور على �لعر�س ��شتوت

أذيال �خلفر وغدت ت�شحب �

آنية  آي������ات قر� وهذ� �لق������ول م�شتمد من �

: »�لرحمن على 
)12(

عديدة، منها قوله تعاىل

�لعر�س ��شتوى«

وم������ن ه������ذ� �لقبيل يف بع�������س مقطعاته 

:
)13(

قوله

وين ب�����������رش ق�������������د ك�����������������اف�����������������وؤ

ح�����ق�����ا يل  واأن����������������������ك����������������������روا 

�����������س����������اف����������ل جت�������زى ك�������������ذا االأ

واأب�����������ق�����������ى« خ�����������ري  »واهلل 

ية  ويف ه������ذ� ت�شمني لقول������ه تعاىل يف �الآ

أبق������ى« ويقول  : »و�هلل خ������ري و�
)14(

�لكرمي������ة

:
)15(

�ل�شاعر �أي�شاً يف بيت من ق�شيدة

هل ي�ستوي يا قوم من علموا ومن 

ع��اذر م��ن  لنا  وه��ل  يعلمون،  ال 

 :
)16(

ويف هذ� �لبيت ت�شمني لقوله تعاىل

»ه������ل ي�شت������وي �لذي������ن يعلم������ون و�لذين ال 

يعلمون«.

وح������ني طاب �ملقام ل�شاعرن������ا يف باري�س 

�رس يف ق�شيدة  ر�ح يتغن������ى بروعة جمالها �الآ

آنه �لعربي  طويل������ة متكئاً فيها على بالغة قر�

:
)17(

�ملبني

اأه������ي اجل���ن���ة ال���ت���ي وع�����د اهلل 

ب����اري���������ص اأم  امل�����ت�����ق�����ني  ب�����ه�����ا 

خز  م���ط���ارف  يف  احل����ور  ه���ي  اأم 

متي�ص  ال��ري��ا���ص  ب���ني  غ����وان  اأم 

فه������ذ� �لو�شف �جلميل م�شتمد من قوله 

: »مثل �جلنة �لت������ي وعد �ملتقون 
)18(

تع������اىل

فيها..«

ويف ق�شي������دة مطول������ة �أخ������رى طافحة 
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ن�شانية �لنبيل������ة ب�شدد مذبحة  بامل�شاع������ر �الإ

رم������ن يف �أنطاكية يف غمار  أليم������ة حلت باالأ �

فتنة حدثت يف �شنة1909، قال خماطباً �أهل 

حلب:

اأن���ه���م اأق�����رب ال��ن��ا���ص ���س��ه��د اهلل 

اإل�����ي�����ك�����م م�����������ودة وال�����ر������س�����ول

ول���ن���ا م���ال���ك���م، ح���دي���ث ���رشي��ف 

جن����ي����ل ث����م ه�����ذا ال�����ق�����راآن واالإ

ك�������������ارم ط�����رًا ه����ك����ذا ����س���ن���ة االأ

ه��ك��ذا ي��ح��ر���ص اخل��ل��ي��ل اخلليل

بي������ات يف جممله������ا تنم عل������ى ثقافة  فاالأ

�إ�شالمي������ة و��شع������ة �ت�ش������م به������ا ق�شطاك������ي 

�حلم�شي، وفيها عل������ى نحو خا�س ت�شمني 

: »ولتجدن �أقربهم مودة 
)19(

آني������ة ية �لقر� لالآ

للذين �آمنو� �لذين قالو� �إنا ن�شارى«

ويف �لوق������ت نف�شه وعل������ى �شعيد �ل�شكل 

�لفني من حيث بن������اء �لق�شيدة يتجلى نزوع 

�حلم�شي �إىل �لتجديد يف �إيثاره �لنظم على 

منط �ملو�شح������ات و�ملخم�شات و�مل�شمطات.. 

من������اط �لفنية ت�شغل حيز�ً  ونحوها فهذه �الأ

الفتاً يف جممل ق�شائد ديو�نه �ملطبوع، حيث 

جند م������ن �ملو�شحات »�شباب �لربيع يف حلب 

أي�شاً ين�شوي  - �لغاوية - �لغانية..« و�أكرثها �

طالة �أو طول �لنف�س. حتت لو�ء �الإ

وهذه �لظاه������رة �لفنية ب�ش������دد �ل�شكل 

�لنظمي �إمنا تعني حر�س �ل�شاعر �حلم�شي 

عل������ى �لتجدي������د �ملتئ������د مع بقائ������ه يف فلك 

�ل�شع������ر �لعربي �ملعه������ود. فاملو�شحات �أ�شاًل 

ندل�س - �نعطافة بارزة  - ومن�شوؤه������ا بالد �الأ

�إىل �جلدي������د يف �ش������كل �لق�شي������دة �لعربية 

�ملت������و�رث. وبو�شعنا �أن نع������زو هذ� �ملنحى - 

�لق������دمي �جلديد لدى �ل�شاعر هو �لرغبة يف 

�نفكاك ط������وق �لق�شيدة �لتقليدية و�البتعاد 

�إىل مدى حمدد عن رتابة �لقافية �لو�حدة.. 

ولي�س بو�شع �لناقد �لعارف بالتكوين �لثقايف 

لق�شطاكي �حلم�ش������ي �أن يغفل تاأثر �شاعرنا 

دب  �لعرب������ي بالثقافة �لغربي������ة وال �شيما �الأ

�لفرن�ش������ي، وما تت�شم به تل������ك �لق�شائد من 

تعدد �لقو�يف..

كذلك وجد �ل�شاع������ر �حلم�شي يف تلك 

أو �ملطورة م������ا ير�شي  �ش������كال �ملحدث������ة � �الأ

أو �ملحتوى يف  نزوعه �إىل جتدي������د �مل�شمون �

�شعره.. ويتبدى ذل������ك لديه يف تناوله �ل�رسد 

�لق�ش�شي يف �لعديد من ق�شائده �ملنظومة 

�أ�شاًل وكذل������ك �ملعّربة.. وه������ذ� كله �أي من 

حيث تنويع �لقو�يف وغلبة �ل�رسد �لق�ش�شي 

يعد مظهر�ً جلياً يف تيار �لتجديد �لذي �أخذ 

أ�شعار جيله  ي�شمل �لكثري من �شعر �حلم�شي و�

من �ل�شع������ر�ء على تفاوت فيما بينهم. وهذ� 

كان مطلباً ملحاً لدى �ل�شاعر -�لناقد �لذي 

كان حري�شاً على مو�كب������ة ع�رسه، ومرتكز�ً 
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يف �لوقت نف�شه �إىل خلفيته �لثقافية �لغربية 

�لر�فدة.

❁    ❁    ❁

برز قي جمال �لتجديد  على �أن �ملظهر �الأ

�لذي كان يرمي �إليه ق�شطاكي �حلم�شي يف 

جمم������ل منظومه ومنثوره ه������و �إطالله �ملميز 

عالمه  دب �لفرن�ش������ي ومعا�رسته الأ عل������ى �الأ

�لذين كانو� م������لء �ل�شمع و�لب�رس، وذلك يف 

جم������االت �ل�شعر و�لق�ش�������س و�ملقالة و�لنقد 

دبي.. �الأ

و�إن �إج������ادة �حلم�شي لغ������ة �لفرن�شيني 

أ�شفاره �لعديدة �إىل بالدهم و�إقامته �أزماناً  و�

يف عا�شمته������م و�شائر ربوعه������م ف�شاًل عن 

�إعجابه باأدبهم، كل ذل������ك حفزه �إىل تعريب 

�لعديد من �لن�شو�������س و�لنماذج �لتي نرثها 

يف ت�شاعي������ف ديو�ن������ه. وم������ع �أن �شاعرنا ال 

نكليزية فاإنه كما يبدو لنا كان يطل  يجيد �الإ

خرى  وروبية �الأ د�ب �الأ على جو�نب م������ن �الآ

�لت������ي تتاح له �أحياناً فيم������ا كان ين�رس باللغة 

�لفرن�شي������ة، فيعم������د �إىل تعريبه������ا من مثل 

نكليزي بايرون.  ق�شيدة نظمها �ل�شاع������ر �الإ

جمال كان يغ������رتف ما يروقه من  ولكن������ه باالإ

دب �لفرن�شي �لذي كان �أثري�ً  �شعار من �الأ �الأ

: »وطلب �إليه تعريب 
)20(

لديه. من ذلك قوله

تيني �لفرن�شي������ني« ولكنه مل يذكر  �لبيت������ني �الآ

قائلهما:

Beaux asters fleurs du ciel
Dont le lis est jalou
J>ai murmures tout bas
Que ne suis je un de vous

»فقال على �لبديهة:

واأن����������ت ي�����ا ك�����واك�����ب ال�������س���م���اء 

ب����ل اأن�������ت ي����ا اأزاه���������ر ال��ف�����س��اء 

ك���م اك��ت�����س��ى ال���زن���ب���ق ب��احل��ي��اء 

ال�سناء ذي  غ����ر  االأ وج��ه��ك  م��ن 

اأعطيت ما اأعطيت من بهاء

 
)21(

ومن هذ� �لقبيل ورد يف �لديو�ن قوله

»وقال معرباً عن �لفرن�شية«، وقد �أورد �لن�س 

�شل مقرتناً بالن�س �لعربي: �لفرن�شي �الأ

ن �سئت اأن ترفعيني فوق كل نبي  اإ

حواء عن نعمة يف اجلود غراء 

ردي باأبي�ص كف منك ظمء فمي 

اإن كان ذا الثلج ال ينحل يف املاء 

كذل������ك جن������د يف �لديو�ن عب������ار�ت مثل 

أدناه« وقد  »وقال معرباً �لبيت������ني �ملذكورين �

:
)22(

قرن �أي�شا �لن�شني معاً

لها  ي���رج���ى  ول����ت وال  ن��ع��م��ة  ي���ا 

ي�سنيني ذك���ره���ا  ول���ك���ن  ع����ود 

ي��ال��ي��ت��ن��ي مل���ا اأ���س��ع��ت��ك م��رغ��م��ًا 

وحنيني  تذكري  معك  �سيعت 

بي������ات �لتي  وم������ن ه������ذ� �لقبيل م������ن �الأ

أي�ش������اً: » وقال معرباً  ��شتح�شنه������ا ما نقروؤه �
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أبياتاً لل�شاعر ال مارتني..« دون �أن يورد �لن�س  �

 :
)23(

�لفرن�شي

�رش م�رشعًا لي�ص يغني النا�ص ما علموا 

كم معجزات بدت من فكر جمتهد

ن����ورًا ب��ع��د ليلته ك��ي��م��ا ي��ج��دد 

ب�����دي ي�����س��ي��ف��ه اأب������دًا ل��ل��ن��رّي االأ

اأم ترى م�سعل امل�سباح يطفئ ما

الر�سد حظه  يريه  ليل  ك��ل  يف 

وقد تع������دى �ل�شاعر ق�شطاك������ي تعريب 

بيات �ملتفرقة �إىل تناول ن�شو�س  �ملقطعات و�الأ

�شمل. من  �أوفى من �لق�شائد ذ�ت �لروؤى �الأ

ذلك ق�شيدة لل�شاعر »ج������ان ر�مو« عنو�نها 

آي������ه �هلل �لكربى« �لت������ي تعرب عن قدرة �هلل  �«

فالك، و�جلبال  �لذي خلق �لكون و�لنجوم و�الأ

ن�شان  مطار، و�أخري�ً �الإ و�لبحار، و�لثلوج و�الأ

أنف�س �ملخلوقات و�أجملها، »فمن �لثلج �شاغ  �

ج�شماً بديع������اً، ومن �لكوكبني �لنريين عينني 

نيقة  �أودعتا �ل�شح������ر و�لهوى، ومن �لوردة �الأ

خد�ً..

اأ�سحى الكون  فتنة  ح��واء  تلك 

ق��ل��ب ه���ذا ال��ف��ت��ى اإل��ي��ه��ا ن��زوع��ا 

ومن هذ� �لقبيل تعريب �ل�شاعر لق�شيدة 

�أخرى فرن�شية جع������ل عنو�نها »يوم عيد يف 

�جلنة«)24( وهي م�رسبل������ة بطابع ق�ش�شي 

�شائق.. كما عمد �إىل تعريب ق�شيدة جميلة 

ديب �دمون رو�شتان جعل عنو�نها  لزوجة �الأ

»زوجان يف �ل�شيخوخة«.

و�إ�شاف������ة �إىل ه������ذه �لنم������اذج �ل�شعرية 

�لعديدة �ملعربة و�شو�ها مما ال يت�شع �ملجال 

�ش������ارة �إليه، فق������د ��شتح�شن  ي������ر�ده بل �الإ الإ

�ل�شاعر بع�س �لنماذج �لنرثية مما كان يكتبه 

أدباء فرن�شا مثل  بع�س معا�رسيه من كب������ار �

أناتول فر�ن�س. كذلك �أورد ن�شاً كاماًل ملقالة  �

فرن�شية ر�قته بعنو�ن:

Sortilege Musical
آثره لها  وقرنه������ا بالن�س �لعربي �ل������ذي �

وهو »�شحر �ملو�شيقى«

وتط������ل نزع������ة �لتجدي������د و�ملثاقفة بني 

�حلني و�حلني خ������الل منظومات �حلم�شي 

دب  ومعرباته، وذلك �شمن د�ئرة �هتمامه باالأ

�ملقارن �لذي كان يف طليعة رو�ده يف �لع�رس 

خرية من  �حلديث. ففي ذي������ل �ل�شفحات �الأ

كتابه �لنقدي »منهل �لرو�د يف علم �النتقاد« 

أ�شهر كتبه �أورد ما يلي: وهو �

:
)25(

»قال �ل�شاعر �لعربي

ف������ي������وم ع����ل����ي����ن����ا وي������������وم ل���ن���ا 

وي�����������وم ُن�����������س�����اء وي�����������وم ُن���������رش

وقال �ل�شاعر �لفرن�شي:

Un jour de fete
Un jour de deuil
La vie est faite
En un coup d>oeil
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جنبي  وق������د ��شرتعى �لن�شان �لعربي و�الأ

نظر �شاعرنا �لناقد فق������ال معلقاً: »�أال نرى 

�أن كل و�حد من هذين �ل�شاعرين يكاد يقول 

لقرينه: �إنك �رسق������ت �شعري ثم ترجمته �إىل 

لغت������ك..؟ و�ل�������رس يف ذل������ك �أن �ملعنى �لذي 

نظم������اه هو حالة جتدد كل ي������وم على جميع 

ر�س«. ن�شاين يف �شائر �أطر�ف �الأ �لنوع �الإ

وما يجدر قوله �إن �لرتجمة غري �لتعريب، 

و�ل�شعر بوجه خا�س يتاأبى على �لرتجمة كما 

ذكر �جلاحظ يف ه������ذ� �ل�شدد. وعلى ذلك 

فاإنن������ا ال نعري كبري �هتمامنا ملدى دقة �لنقل 

من �شعر �إىل �شعر �آخر، فالناقل وال �شيما �إذ� 

كان �شاعر�ً قد يجنح �إىل �لت�رسف يف جمال 

�شل������وب و�لتعبري وفق م������ا ير�ه ومن خالل  �الأ

خلفي������ة قريحته وثقافته و�شم������ات تكوينه.. 

ي�ش������اف �إىل ذل������ك �أن �ل�شاعر �حلم�شي يف 

�شعار �إمنا 
نزوعه �إىل تعريب �لق�شائ������د و�الأ

كان منطلق������اً من ثقافة تر�ثي������ة �أ�شيلة ومن 

ثقافة و�ف������دة دخيلة حتى لي������كاد ي�شح يف 

�لقول �إنه ذو �لثقافتني.

ويف نهاي������ة �ملط������اف بو�شعن������ا �لقول �إن 

ق�شطاك������ي �حلم�ش������ي كان معني������اً بالثقافة 

أدبها �شعر�ً ونقد�ً. وجل �هتمامه  �لفرن�شية و�

و�ختيار�ت������ه �ن�شبت عل������ى �ل�شعر �لفرن�شي 

�حلدي������ث �لذي عا�رس معظ������م �أعالمه ممن 

كانو ملء �ل�شمع و�لب�رس يف عهده، مثل �لنقاد 

ثري لدي������ه، وبرونوتيري،  �شانت ب������وف وهو �الأ

وتني.. و�ل�شعر�ء �لفون�س دوالمارتني، وجان 

ألفري������د دو مو�شي������ه.. و�أكرث هوؤالء  ر�م������و، و�

هم من �أعالم �ملذه������ب �لرومان�شي �ل�شائد. 

كل ذل������ك جدير ب������اأن يف�ش������ي �إىل �لقول �إن 

ق�شطاك������ي �حلم�ش������ي كان حد�ثياً وع�رسياً 

يف زمان������ه وذلك من حيث متابعته للمذ�هب 

دب  �لنقدي������ة �حلديث������ة وتو��شل������ه م������ع �الأ

�لفرن�شي �ملعا�رس. ومث������ل هذ� �لتو��شل مع 

خرى غد� ظاهرة الفتة يف �لع�رس  د�ب �الأ �الآ

�حلدي������ث من������ذ �أن عمد �شليم������ان �لب�شتاين 

�إىل تعريب �لي������اذة هومريو�س وحممد روحي 

دب  �خلال������دي يف ف�شول كتابه تاريخ علم �الأ

فرجن و�لعرب، ثم م������ا عمد �إليه يف  عن������د �الإ

مرحل������ه الحقة م�شطف������ى لطفي �ملنفلوطي 

دب �لق�ش�شي  يف ترجماته �ملت�رسفة عن �الأ

�لفرن�شي، وطه ح�ش������ني يف ق�ش�س متثيلية 

دب������اء �لفرن�شي������ني، و�أحمد ح�شن  لبع�س �الأ

�لزي������ات يف ترجماته رفائي������ل، و�أي�شا �آالم 

ملاين. ف�شاًل عما ترجمه عبا�س  فرتر لغوته �الأ

حممود �لعق������اد و�إبر�هيم عبد �لقادر �ملازين 

نكلي������زي. وما كان  دب �الإ م������ن خمت������ار�ت �الأ

�ل�شاعر �حلم�شي �إال و�حد�ً من تلك �لقافلة 

�لعامل������ة �ملجددة �لت������ي �نفتحت عهدئذ ولو 

مبقد�ر على �آد�ب �الأمم �ملعا�رسة وذلك من 

خالل �شذر�ت عر�ش������ت له. خالل مطالعته 

�ملتاحة يف عهده وطاب له �أن ير�شع بها �أدبه 

ثري.. دب �لعربي �الأ م �الأ �الأ
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داب والفن����ن والعل�م االجتماعية بدم�شق اإىل ن����رص دي�ان حممد البزم.  على لاآ عم���د املجل����ض االأ  -1

كذل���ك ن����رص جمم���ع اللغة العربي���ة دي�ان خليل م���ردم ب���ك )�189-19�9( ثم دي����ان �شفيق جربي 

)1898-1980( امل�شمى ن�ح العندليب، وقد �شدر �شمن من�ش�رات جممع اللغة العربية �شنة 1984.

�ش���در دي����ان الزركلي )1893-��19( عن املطبعة الع�رصية بالقاهرة �شن���ة �192، اأما دي�انه الكامل   -2

ول �شنة  فلم ي�شدر اإال بعد وفاته باأمد ط�يل.. واأما عمر يحيى)1901-��19( فقد �شدر دي�انه االأ

�193 وحمل ا�شم الرباعم. ثم بعد وفاته �شدرت اأ�شعاره الكاملة عن وزارة الثقافة ال�ش�رية يف جزاأين 

�شنة 1988-1980.

ديب اأو ال�شاعر اأو  اإن ظاه���رة ا�شته���ال دواوين ال�شعر و�شائر فن�ن الق�ل بب�شع���ة اأبيات من نظم االأ  -3

من حمف�ظة نلم�شها لدى العديد من حملة القلم حتى عهد قريب من مثل ما عمد اإليه ال�شاعر 

وامل�ؤل���ف خ���ري الدين الزركلي )1893-��19( حني ا�شته���ل كتابه »رحلة اإىل باد احلجاز« باأبيات من 

نظمه اأي�شًا.

خمتارات..، �1.  -4

خمتارات..، 21.  -�

خمتارات من نظم ق�شطاكي احلم�شي احللبي 109 املطبعة املارونية، حلب 1939.  -�

مقدمة دي�انه خمتارات..  -�

آة النف��ض، ذيل منهل ال�راد 4�/3. مرا  -8

خمتارات..، 102.  -9

10- خمتارات..، �11.

11- خمتارات، 14، 48.

ية �. 12- �ش�رة طه، االآ

13- خمتارات، �1.

ية �3. 14- �ش�رة طه، االآ

�1- خمتارات..، �10.

ية9. �1- �ش�رة الزمر، االآ

الهوام�ش:
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وىل، حلب �193. آة االأ آة النف��ض، ق�شيدة اجلل�ة يف ذيل كتاب منهل ال�راد، املرا �1- مرا

ية �1. 18- �ش�رة حممد، االآ

ية 82. 19- �ش�رة املائدة، االآ

20- خمتارات، 32.

21- خمتارات..، 1�0.

22- خمتارات..، 1�1.

23- خمتارات..، 148.

24- خمتارات..، 42.

�شل. آة النف��ض« الذي اأحلقه باجلزء الثالث من الكتاب االأ �2- ورد الن�ض يف الكتاب ال�شغري »مرا
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بد�ي������ة �ل�شاعر �شليم������ان �لعي�شى معروفة �إىل حد بعي������د: �أوالً، ن�شاأته يف 

أي�شاً –على يد و�لده �ل�شيخ �أحمد  أدبي������اً بل وقومياً � �لقرية، وتكوينه لغوياً و�

�لعي�شى، ويف ُكّتابه.

يقول �شليمان:

ْمُت »واأنا يف الدار تعلَّ

اأ�ستاذي الرائَع كان اأبي

طفال طفالأدب الأ طفالاأدب الأ أدب الأ طفال�سليمان العي�سى و أدب الأ طفال�سليمان العي�سى و طفالأدب الأ طفالاأدب الأ أدب الأ طفال�سليمان العي�سى و طفالاأدب الأ أدب الأ

اأ�ستاذة يف كلية الرتبية.

العمل الفني: الفنان علي الكفري.

❁

˜

❁
د.ملكة �د.ملكة �أبي�ضبي�ض
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دُت على يده القراآن جوَّ

وحفظُت، حفظُت عن العرِب

ق�س�سًا، وق�سائَد كاللهِب

.
)1(

اأ�ستاذي الرائَع كان اأبي«

ومن ثم �لتقاوؤه، وهو يافع، باأ�شتاذه �لثاين 

ر�ش������وزي، يف نادي �لعروبة  �ملنا�ش������ل زكي �الأ

�شت������اذ �شاعر�ً  باأنطاكي������ة. وهن������اك عّمده �الأ

�شت������اذ �أنطون مقد�شي يف  للعروبة. يقول �الأ

ميان �لعظيم«: كلمته »�الإ

ر�ش������وزي �لفتى �شليمان  »فحني و�شع �الأ

أنه �شاعر  مه للجمهور على � على �ملن�شة، وقدَّ

د م�شري �لرجل مرة ولكل مرة:  �لعروبة، حتدَّ

لقد وج������د ليكون �شاعر �لعروبة.. وكان لها، 

.
)2(

و�شيكون«

من هذه �لبد�ي������ة يف �لكّتاب ويف �لنادي 

�نطلق �شعر �شليمان �لعي�شى، �لذي ��شتمعت 

ربعينيات  له �جلماهري و�شفقت له خالل �الأ

و�خلم�شيني������ات من �لقرن �ملا�ش������ي، و�شّكل 

م������ادة دو�وينه �حلما�شي������ة �مللتهبة: �أعا�شري 

يف �ل�شال�ش������ل، �شاعر بني �جل������در�ن، رمال 

ر�س �لثورة،  عط�شى، ق�شائد عربية، �شالة الأ

ثائر من غفار..

ويف ه������ذ� �ل�شعر حاف������ظ �شليمان على 

»�لتطابق �لكامل بني وحدة ق�شيته �لفكرية 

–�لنف�شي������ة، ووحدة موقفه �لفني. لقد وهب 

نف�شه لق�شي������ة و�حدة هي ق�شي������ة �لوطن، 

ووه������ب �شعره لق�شي������ة فنية و�ح������دة وهي 

 كما يقول 
)3(

�شال������ة يف �لتعب������ري« ق�شي������ة �الأ

�لدكتور ح�شام �خلطيب، وي�رسح يف �لعبار�ت 

�لتالية:

»ومثلما �شم������ح لنف�ش������ه بالتحرك حتت 

مظلة ق�شية �لوطن، مغنياً للحرية و�لتحرر 

و�لعد�لة �الجتماعية و�ال�شرت�كية،  و�لوحدة 

كذلك �شم������ح لنف�شه بالتح������رك حتت مظلة 

�أ�شال������ة �لتعب������ري، م�شتفي������د�ً م������ن طاق������ات 

�لق�شي������دة �لعمودي������ة، و�لتفعيل������ة �خلليلية، 

�شالة و�جلملة  و�ل�شورة �ملقبولة يف �رسح �الأ

أد�ر ظهره للق�شايا  �لعربية �ملعافاة. ومثلما �

�لفردي������ة ولنزع������ات �الغ������رت�ب ولغر�ئ������ب 

�ملو�شوعات و�مل�شائل �لت������ي �شغلت بها فرتة 

م������ا بعد �حلرب �لعاملية �لثانية، كذلك طوى 

ك�شحه عن �خليال �ملغرق يف �الغرت�ب، وعن 

�ل�شورة �ملجتلبة، وع������ن �جلملة �ملتوترة من 

�لد�خل، وع������ن �لنغمة �ملتمردة على موروث 

وز�ن �خلليلي������ة، وعن �لكلمة �لتي مل ت�شهد  �الأ

بف�شاحتها معاجم �لعرب«.

خال�س للعروبة، قلباً وقالباً يعد  هذ� �الإ

�شمة فريدة عند �ل�شاع������ر �شليمان �لعي�شى، 

ولك������ن �لكثريين ممن �ن�شاق������و� ور�ء تيار�ت 

�لتجدي������د، و�حلد�ثة، وما بع������د �حلد�ثة.. 
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روؤو� يف جترب������ة �شليم������ان �لعي�ش������ى �متد�د�ً 

أو �التباعي������ة، �أو يف �أح�ش������ن  للكال�شيكي������ة �

حو�ل نوعاً من �لكال�شيكية �جلديدة. �الأ

عل������ى �أن جتاوب �جلمهور معه، وجناحه 

بق������اء عل������ى �ل�شلة مع������ه، على �شعيد  يف �الإ

�لوطن �لعربي، بل ومتتينها على مدى عقوٍد 

غ �إ�رس�ر �ل�شاعر على هذ� �خلط؛  طويلة ي�شوِّ

�أ�شف �إىل ذلك قناعة �ل�شاعر ب�شحة �لروؤية 

َهت طفولتَه و�شبابه. »فالينبوع و�حد  �لتي وجَّ

مل يتغري، و�لهم و�حد مل يتبدل، و�لنهر مل يغرّي 

.
)4(

جمر�ه«

�إن �شليمان مل يغ������ري جمر�ه بالفعل، ولكن 

مة �لعربية  �لظروف �لتي د�همته ود�همت �الأ

باأ�رسه������ا ع������ام 1967، فر�ش������ت عليه –كما 

فر�شت على غريه- �إج������ر�ء مر�جعة �شاملة 

لتجربته �ل�شابقة، و�تخاذ موقف �إز�ءها.

أليماً. فق������د �أظلمت  كان وق������ع �لكارث������ة �

�لدني������ا من حول������ه، و�أغلقت علي������ه �ملنافذ. 

ف�شكت فرتة طويلة تلفه �لده�شة و�لذهول.. 

ثم ب������د�أت �ملنافذ تتفتح �أمام������ه، و�حدة �إثر 

طفال، �شعر�ً وق�شة وم�رسحاً،  �أخرى: �أدب �الأ

ن�شانية  ينقل عن طريقه جتربته �لقومية و�الإ

دب �مل�رسحي �لذي مل  جيال �جلديدة؛ و�الأ لالأ

يعد يرتاح �إليه كثري�ً. وهذه �ملنافذ، وال�شيما 

طفال، م������ا لبث �أن �ت�شعت وتطورت  �أدب �الأ

آفاقاً ال حدود لها. حتى غدت �

�لتجربة ه������ي �لتجرب������ة، و�لنهر مل يغري 

جم������ر�ه؛ �إال �أن مياهه توزع������ت على �شو�قي 

ت لها. غر��س �لتي �ُشقَّ �ت�شعت بح�شب �الأ

أتناول م�������رسح �لكبار يف هذه �لوقفة  لن �

�لق�ش������رية، ولكني �شاأح�رس �حلديث يف �أدب 

طف������ال، فه������و وحده يحت������اج �إىل �أكرث من  �الأ

در��شة.

طف���ال عند �سليمان  ِمَّ يتك���ون اأدب االأ

العي�سى؟

�أمامي قائمة متتد على ثالث �شفحات، 

�لغنائية  و�مل�رسحي������ات  نا�شيد  �الأ وتت�شم������ن 

و�لق�ش�س �ملوؤلفة و�ملعربة.

نا�سيد: ولنبداأ باالأ

نا�شيد ب�شري عودة �شليمان  لقد مّثل������ت �الأ

�إىل �لكتابة بعد �ل�شمت �لطويل �لذي �أعقب 

أ  نك�ش������ة �خلام�س من حزي������ر�ن 1967. وبد�

آنئ������ذ يفك������ر يف �ملو�شوعات �لت������ي يجب �أن  �

يتناولها يف هذ� �ملجال. وهكذ� تكونت لديه 

جمموع������ة ن�رسها يف �حت������اد �لكتاب بعنو�ن: 

طفال«، ثم جمموعة �أخرى بعنو�ن  »ديو�ن �الأ

»ماز�ل������و� �لو�حة« ن�رسه������ا يف �حتاد �لكتاب 

نا�شيد ن�رسها يف  أي�شاً، ثم كتب عدد�ً من �الأ �

جملة »�ملعل������م �لعربي«، وبعد ذلك جمع هذه 

نا�شيد يف كتاب من ع�رسة �أجز�ء ن�رسه يف  �الأ

د�ب ببريوت عام 1978 بعنو�ن: غنو�  د�ر �الآ

يا �أطفال.
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خالل �ل�شن������و�ت �لتالية و�شع 

أنا�شي������د جدي������دة يف ثالث������ة كتب  �

بطلب من مكتبة لبنان، وعناوينها: 

�لنهار،  و�أغاين  طفال،  ق�شائد لالأ

أغ������اين �مل�ش������اء، وبع�������س ه������ذه  و�

مرتجم.

ثم ب������د� ل������ه �أن يجم������ع هذه 

نا�شي������د كلها يف كت������اب و�حد،  �الأ

طفال، و�شدر عن  أ�شماه: ديو�ن �الأ �

د�ر �لفك������ر بدم�شق 1999، وطبع 

م������ا فا�س منها يف كت������اب م�شتقل 

طفال«. بعنو�ن »فرح لالأ

نا�شي������د لقيت �شدى  ه������ذه �الأ

و��شع������اً ل������دى �لكب������ار و�ل�شغار، 

�لكت������ب و�ملج������الت  و��شتقبلته������ا 

ذ�عي������ة و�لتلفزيونية، لذلك قرر  و�لرب�مج �الإ

�شليمان �أن يزود �لق�ش�س �لتي قام بتعريبها 

أو �أكرث.  بامل�شاركة مع زمالئه �أو معي بن�شيد �

وهكذ� جتمع لديه �أعد�د جديدة منها يعمل 

على �إ�شد�رها تدريجياً ب�شورة م�شتقلة.

وقد �رسح �شليمان هذه �لتجربة �أكرث من 

أو �لتلفزيونية،  مرة يف حو�ر�ته �ل�شحفي������ة �

كما قّدم عنها در��شات للموؤمتر�ت و�لندو�ت 

�لتي �شارك فيها.

نا�شيد  أنا فقد كتب������ت در��شة عن �الأ أما � �

طف������ال، ون�رستها يف  �لت������ي ي�شمها ديو�ن �الأ

كتيب بعن������و�ن »�شليمان �لعي�ش������ى يف ديو�ن 

طف������ال« �ش������درت ع������ن د�ر �حلافظ عام  �الأ

. وي�رسين هنا �أن �أقدم ملحة عنها:
)5(

2007

طف������ال« بتنوعه، فهو  يتميز »دي������و�ن �الأ

نا�شي������د، و�ملقطوع������ات �حلو�رية،  ي�ش������م �الأ

جنا�س ينطوي  و�لق�ش�س. وكل من ه������ذه �الأ

على ز�د غني من �ملقطوعات و�لقيم.

ثار �ل�شلبية  بطال �الآ وهو يتوجه لل�شغار، الإ

ملحيطهم، عن طري������ق �إح�شا�شه باإمكاناتهم، 
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وجعلهم يتغنون بالقيم �ل�رسورية لتفتيحها، 

وميار�شون هذه �لقي������م يف حياتهم �ليومية. 

فاملبادئ ال ميكن �أن ت�شب������ح عملية ب�شورة 

طفال  آلية، والبد لتحقيقها من زيادة وعي �الأ �

مبا يعملونه، وكيف يعملونه، وملاذ�؟

كم������ا يتوج������ه للكب������ار لينبهه������م �إىل �أن 

�إخفاقاتهم رمب������ا كانت تعود لعدم ح�شولهم 

على �لتن�شئة �ملنا�شب������ة �لتي كان من �ملمكن 

خطار �لتي  له������ا �أن ت�شاعدهم يف مو�جهة �الأ

حاقت بوطنهم وما تز�ل، ويحثهم على بذل 

أبنائهم بتلك  حاط������ة � كل م������ا ي�شتطيع������ون الإ

�لرعاية �لتي فاتتهم، علَّ هوؤالء ينجحون يف 

وقف �لرت�جع، وي�شقون �لطريق �إىل �مل�شتقبل 

طف������ال تربية جيدة هي  �ملن�ش������ود. فرتبية �الأ

�أف�شل توظيف للم�شتقبل.

ويف مقدم������ة �لديو�ن يخاط������ب �ل�شاعر 

�لكبار قائاًل:

»دعوا الطفَل يغني..

بل غّنوا معه، اأيها الكبار!

اإن الكلمة احللوة اجلميلة التي ن�سعها على 

�سفتيه هي اأثمن هدية نقدمها له.

طفال لغتهم، لكي يحبَّ االأ

لكي يحبوا وطنهم،

لكي يحبوا النا�َص، والزهَر، والربيع، واحلياة،

نا�سيد احللوة.. موهم االأ علِّ

)6(
اكتبوا لهم �سعرًا جمياًل..«

أم������ا �ل�شع������ر �جلمي������ل فهو، كم������ا تقول  �

�ملقدمة، �ل�شع������ر �لذي يت�شابك فيه �لو�شوح 

و�لغمو�������س، و�حلل������م و�لو�ق������ع، و�ملح�شو�س 

و�ملعقول، و�حلقيقة و�خليال.

�ل�شعر �ل������ذي يجمع بني �للفظة �لرقيقة 

�ملوحية، و�ل�شورة �ل�شعرية �جلميلة، و�لفكرة 

�لنبيل������ة �خلرية، و�ل������وزن �ملو�شيقي �خلفيف 

�لر�شيق.

كرب من  نا�شيد �لتي ت�شكل �لق�شم �الأ ويف �الأ

�لديو�ن يعرب �ل�شاعر عن �لكيفية �لتي منكن 

بها �لكائنات �لب�رسي������ة �ل�شغرية من �لنماء، 

بحيث ت�شبح ر��شدة فعالة، ون�شاعدها على 

��شتخد�م قو�ه������ا �لذ�تية وتنميتها باكت�شاب 

�لهو�يات  �ل�رسوري������ة وممار�ش������ة  �ملع������ارف 

�لبناءة،  يجابية، و�إقامة �لعالقات  و�لقيم �الإ

و�لتو�ش������ل يف نهاية �ملط������اف �إىل فهم ذ�تها 

وتقديرها، وفه������م �لعامل �ل������ذي يحيط بها، 

و�لتالوؤم معه.

ويف �شبي������ل �إلقاء �ل�شوء على ما يج�شده 

�لديو�ن من مع������ارف وم�شاعر، وقيم وُمثل، 

نا�شيد على  آم������ال، وتطلع������ات، وزع������ُت �الأ و�

�ملجاالت �لتالية:
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1- �لع������امل �ل�شخ�شي للطف������ل، �أو مفهوم 

نا�شي������د �لتي  �ل������ذ�ت لدي������ه، وهو ي�ش������م �الأ

طف������ال، وهو�ياتهم،  أ�شماء �الأ تتحدث ع������ن �

ومنجز�تهم..

2- عامل �ملدر�شة و�للعب. فالتعلم و�للعب 

وجه������ان لعملة و�حدة، �إذ� م������ا نظرنا للّعب 

يجابي������ة، وال�شيما يف مرحلة  يف �شورت������ه �الإ

�لطفولة �ملبكرة.

3- ع������امل �لطبيع������ة.. مب������ا حتتوي������ه من 

ف�ش������ول، و�شم�������س، وقمر، وجن������وم، ونبات، 

ليف. وماء، وحيو�ن، وال�شيما �حليو�ن �الأ

�رسة و�نتهاء  ن�شان، بدء�ً من �الأ 4- عامل �الإ

ن�شاين �لكبري. باملجتمع �الإ

نا�شيد بع�س �لنقد  لقد �أ�شاب ه������ذه �الأ

أو  بحجة �شعوبة بع�س مفرد�تها �أو معانيها �

�شورها، �أو بحجة كونه������ا تربوية تطلب من 

أنها �أ�شابت  طفال �حلفظ و�لتك������ر�ر؛ �إال � �الأ

�لكثري م������ن �لتقدير و�حل������ب وال�شيما ممن 

ن�شوؤو� عليها وجعلوها رفيقة لهم يف يقظتهم 

ونومهم وجّدهم ولعبهم و�أحالمهم، كما تدل 

عليها �شهاد�تهم �ملنثورة يف �ل�شحف ومو�قع 

نرتنت. �الإ

و�شاأكتفي هنا بذكر تعليق �لناقد �لكويتي 

د.خالد عبد �للطيف �ل�شايجي ب�شاأنها. يقول 

�لناقد:

»لق������د �أ�شاب �ل�شاعر �شليم������ان �لعي�شى 

�لكثري من �لنقد �لذي هو يف غري حمله، على 

�لرغم من �لدر��شات �لكثرية، جامعية وكتب 

ومق������االت لكبار �ملخت�ش������ني يف �أدب �لطفل 

أك������دت �أن جتربة �شليمان �لعي�شى خا�شة يف  �

�أدب �لطفل كانت ر�ئدة ومثال �هتمام كبري، 

وكان������ت �لفرتة �لتي جاءت فيه������ا كاأحوج ما 

دب. ويح�رسين  تكون �إىل هذ� �لن������وع من �الأ

أ�شتاذة �أردنية فا�شل������ة متخ�ش�شة يف  ق������ول �

أذك������ر ��شمها- كانت يف  طف������ال –ال � �أدب �الأ

أو�ئل �لت�شعينيات من �لقرن  زيارة �لكويت يف �

�ملا�شي �أجرت �إذ�عة �لكويت لقاًء معها حول 

ذلك، قالت فيه عن عط������اء �مليد�ن �لثقايف 

�لعرب������ي �ملوجه للطفل يف تلك �حلقبة: )من 

طفال وجدنا �أن  �إح�شائية عاملية عن �أدب �الأ

م������ا يكتب �شنوياً للطفل م������ن كتب يف �أوروبة 

رجح بينما ال  ي�ش������اوي ثمانية يف �ملئة على �الأ

يكتب للطفل يف �لوط������ن �لعربي �شنوياً غري 

م������ا يع������ادل �شطرين فق������ط(. و�إذ� كان ذلك 

�شحيحاً فاأنا �أعتقد باأنه البد �أن يكون هذ�ن 

)7(
�ل�شطر�ن هما من �شنع �شليمان«.

ن �إىل �ل�شاقية �لثانية يف �أدب  ولننتقل �الآ

�لطفل وهي �مل�رسحيات �لغنائية.

ه������ذه �مل�رسحيات مطبوعة يف جملد كبري 

أربع ع�رسة م�رسحي������ة م�شتقلة تتناول  ي�ش������م �
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أ�شد �الختالف ولكنها تقع  مو�شوعات خمتلفة �

جميعاً �شمن روؤية �ل�شاعر و�أهد�فه، �إ�شافة 

�إىل خم�������س م�رسحيات من ع������دة م�شاهد �أو 

م�شل�ش������الت م�رسحية هي: �لنهر، �أحكي لكم 

خ�رس، �ل�شيف  طفولتي يا �شغار، �لقطار �الأ

طفال. و�لطالئع، �ملتنبي و�الأ

من هذه �مل�رسحيات، م�رسحيات جديدة 

غر��شه �لرتبوية  كتبه������ا �ل�شاعر جت�شي������د�ً الأ

�ملحددة؛ مثل قطرة �ملطر، �لتي متثل حقاًل 

عط�ش������ان ي�شك������و قلة �ملاء وعط�������س �لنبات، 

ن�شان در�شاً يف  فتاأتي قط������رة �ملطر وتلقن �الإ

�إقامة �ل�ش������دود للح�شول على �ملاء �أنى �شاء 

أر�د؛ و�لفر��شة و�لوردة �لتي تروي  وحيثم������ا �

ق�شة طفل موؤذ يطارد فر��شة فتخبئها �لوردة 

بني �أور�قها، وهي تلبي غر�شني: عدم �إيذ�ء 

خرين حني  �حليو�نات �للطيفة، وم�شاعدة �الآ

يحل بهم �شيم؛ وقنبل������ة وج�شد �لتي حتكي 

ق�شة �لفد�ئي عرفان عبد �هلل �لذي �شقطت 

منه قنبلة يدوية وهو يبتاع �لطعام لرفاقه يف 

عمان، ف�شاح بالنا�س ليبتعدو�، و�رمتى فوق 

�لقنبلة فغطاها بج�شده كي ال توؤذي �أحد�ً..

أي�شاً �لغربان يف ب�شتان �لعم �أبي  وفيه������ا �

�شلمى، ويق�شد بالغربان �ملعتدي �ل�شهيوين، 

وبالب�شتان فل�شطني �ملحتلة.

�إال �أن يف �مل�رسحي������ات م������ا ه������و ق�ش�س 

قدمية معروفة، ولكن �شليمان �لعي�شى �أجرى 

فيه������ا تعديالت من حي������ث �ملو�شوع و�ل�شكل 

لتنا�ش������ب مفاهي������م �لع�رس وذوق������ه، كما هو 

�حل������ال يف م�رسحية �ل�رس�شور و�لنملة �لتي 

يقول عنها �ل�شاعر:

»ق�شة �ل�رس�شور و�لنملة معروفة.. كان 

�ل�رس�شور رمز�ً للك�شل.. وكانت �لنملة رمز 

�جلد و�لعمل.. مل تعجبن������ي �لق�شة برو�يتها 

�لقدمية هذه منذ طفولتي.. و�ليوم �أمد يدي 

�إىل هذه �حلكاي������ة �ملعروفة فاأقلب مفهومها 

أ�شاً عل������ى عقب.. و�أجع������ل منها م�رسحية  ر�

طفالنا. �شعرية الأ

�ل�رس�ش������ور يف ه������ذه �مل�رسحي������ة رم������ز 

�ل�شاع������ر.. رم������ز �لفنان �لذي يه������ب �لنا�س 

حياته كلها، ال يح�شب لغد ح�شاباً. �إنه �شاعر 

�حل�ش������اد، و�شدي������ق �لفالح������ني، ي�شاعف 

بغنائه ن�شاطهم، ويزيد من �إنتاجهم، وي�شكب 

. لذلك نر�ه 
)8(

�لبهج������ة و�ملرح يف نفو�شه������م«

يُخ������رج على �مل�������رسح طرفاً ثالث������اً هو جوقة 

�لفالحني �لتي تد�فع عن �ل�رس�شور، وتلوم 

�لنملة على موقفها منه. 

كذلك يلفت �لنظ������ر يف هذه �مل�رسحيات 

طفال  �حتو�وؤه������ا على م�رسحية بعن������و�ن »�الأ

يزورون �ملعري« وم�شل�شل م�رسحي ي�شم �ثني 

طفال«، وهما  ن »�ملتنبي و�الأ ع�رس م�شهد�ً بعنو�
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رمز�ن كبري�ن من رموز تر�ثنا �ل�شعري. ففي 

وىل يُخرج �ل�شاعر �لزمان على  �مل�رسحية �الأ

طفال،  �مل�������رسح، ويدير حو�ر�ً بينه وب������ني �الأ

يطلب �لزمان خالله منهم �أن ميتطو� جناحه 

ويطريو� معه ليك�شف لهم عن �لوجه �مل�شيء 

أ باملعري.. لتاريخهم، ويبد�

وهذ� مقتطف منها:

الزمان: �سالٌم على الفيل�سوف الكبرْي!

طفال »يف هدوء واأدب«: �سالٌم �سالٌم االأ

طفال« الزمان: »يقدم نف�سه للمعري مع االأ

�سديُقك الزماْن

يا�ساعَر الزماْن

طفال« »م�سريًا اإىل االأ

جئُت بالزهر الن�سرْي

بعطر اخلزاْم

طفال: »يقلدون الزمان يف حتيته« االأ

�سالٌم على الفيل�سوف الكبرْي!

مررنا عليْك

اأتينا اإليك

بنت: نحب ال�سمو�ص العظيمْة

ولد: نحب الكنوز القدميْة

طفال: نحْب احلكايات من األف عاْم.. اإلخ« االأ

فيق�س �ملع������ري عليهم ق�شة من »ر�شالة 

�لغفر�ن« �لتي ��شتهر بها.. ويعده �لزمان باأن 

طفال كلما �شاقت به �ل�شاعات  يح�رس له �الأ

)9(
و��شتبد به �لهم.

طفال« فن�شتمع �إىل  �أما يف »�ملتنب������ي و�الأ

طفل من م�رس يخاطب �ل�شاعر قائاًل: 

ال كاَفور وال اإخ�سيْد

وطٌن مثَل احُلْلم جديْد

اأكُتْب اأُكتْب للفقراْء

اأكُتْب لل�سعِب املحروْم..

ويقول له طفٌل اأ�سود من زائري:

يتنا العبيْد �ستمتنا، �سمَّ

َتْمَت هذا البلد املجيْد �سَ

ن كّف احلاكِم الأ

ْت على الدراهِم �سدَّ

ومل َتَنْل منها الذي ُتريْد..

فيقول املتنبي معتذرًا: 

اأقّدُم اعتذراي

لل�سادة ال�سغار..

كانْت لنا اأخطاوؤنا

يف �سالِف الزماِن

ُكّنا بال ق�سيٍة

كنا بال اإمياِن

ُت عيني ن قد مالأ االآ

)10(
ْن.. بالنهاِر االآ

أ�شتطي������ع مغ������ادرة �مل�رسحي������ات دون  وال �

أنوه بامل�شل�ش������ل �مل�رسحي �مل�شمى، �حللم  �أن �

خ�رس، �لذي يتكون من  �لعظيم: �لقط������ار �الأ
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و�ح������د وع�رسين م�شه������د�ً، و�أقتط������ف فقرة 

م������ن �ملقدمة �ملعربة �لت������ي مهّد له بها، يقول 

�شليمان �لعي�شى يف هذه �ملقدمة:

»ُحُلم الوحدة العربية..

خ�رش هو مو�سوع القطار االأ

نا�سيد يا اأطفال.. مو�سوُع هذه االأ

اأ�سعها بني اأيديكم يف هذا امل�سل�سل ال�سعري

ال���ذي يتح���رك في���ه بط���ل �سغ���ري م���ن 

رفاقكم، ا�سمه نزار

ويتح���رك معه اأطف���ال الع���رب جميعًا، 

ليحطم���وا احلواجز وال�سدود الت���ي اأقامها 

�سود بني �رشايني هذا اجل�سد  اال�ستعمار االأ

العربي الواحد،

)11(
ويبنوا الوحدة..«

وقد حلن هذ� �مل�شل�شل �ملو�شيقار �للبناين 

طفال. أن�شدته فرقة من �الأ وليد غلميه، و�

و�إىل جانب �مل�رسحيات �لغنائية، وخالل 

�لفرتة نف�شها، كتب �شليمان كتاباً �آخر يحمل 

طفال«.  أنف�شهم لالأ عنو�ن »�شعر�وؤنا يقدمون �

وقد تنبه له �شاع������ر عربي كبري هو �لدكتور 

عبد �لعزيز �ملقال������ح منذ عام 1982، وكتب 

عن������ه در��ش������ة حتليلي������ة تبني حمت������و�ه وتربز 

)12(
�أهميته.

طفال  يف هذ� �لكتاب يتحدث �ل�شاعر لالأ

حرى  أو باالأ عن �شبع������ة وع�رسي������ن �شاع������ر�ً �

أنف�شهم   يجع������ل هوؤالء �ل�شعر�ء يتحدثون عن �

طفال. وقد  أم������ام �الأ ويلقون بع�س �شعرهم �

أبرز �شعر�ء �لعربية منذ �جلاهلية  �خت������ار له �

�شالمية. ومل  وحتى �أو�خر ع�شور �الزدهار �الإ

نه  ي������درج فيه �شعر�ء م������ن �لع�رس �حلديث الأ

كان يفكر بكتابة موؤلف م�شتقل عنهم، ولكن 

�لظروف مل تتح له ذلك.

أه������م م������ا يلفت �لنظ������ر يف هذ�   ولع������لَّ �

طفال، �مل�شهد �لذي �شكل  �لكتاب �ملوجه لالأ

مقدم������ة له. وهو يتكون من حديقة عامة يف 

�ملدينة يتنزه فيها �ل�شاعر، ويجل�س على �أحد 

مقاعدها �خل�شبية. وهناك يدور حديث بينه 

أه بعتاب  وبني بلبل �شغري ح������ّط بجانبه، وبد�

نهم ال يعلِّمون  حار، له ولرفاق������ه �ل�شعر�ء، الأ

أ�شعاره������م بالرغم من �أن  �لبالبل بيت������اً من �

هوؤالء يعطونه������م �لكثري من �لغناء و�ملو�شيقا 

�جلميلة.

ني�������س �ل�شاعر  وخالل ه������ذ� �حل������و�ر الأ

�أن يذكر كي������ف ينبغي معاملة �لطيور لتاأن�س 

ن�شان، وي�شري �إىل تقاع�س �شبابنا عن قر�ءة  باالإ

�ل�شع������ر وحفظه، يف �لوقت �ل������ذي ينجذب 

طف������ال و�لبالبل، وي�������رسح م�رسوعه  �إلي������ه �الأ

�جلديد �ملتمث������ل يف كتابة كتاب يتحدث عن 

أ�شعارهم، فيقدم له �لبلبل  �شعر�ء �لعربي������ة و�

�لن�شيحة �لتالية:
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»ليك������ن حديث������ك ع������ن ه������وؤالء �ل�شعر�ء 

أ�شبه بقطر�ت �ملاء �ل�شافية  ر�شيقاً ناعم������اً، �

�لتي نر�شفها مبناقريه������ا �ل�شغرية من نقرٍة 

يف �شخ������ر«، فيجيب �ل�شاع������ر: »�شاأبذل كل 

حقق لك ه������ذ� �لرجاء لقد  م������ا يف و�شعي الأ

كان ت�شبيه������ك ر�ئعاً، و�أمتنى �أن يكون عملي 

)13(
�لقادم مثله«.

عالم �تبع �شليمان �لعي�شى  ولدى تناول �الأ

خمطط������اً يتمثل يف �أن يلتقي �ل�شاعر �لقدمي 

طف������ال فيجل�س �إليه������م، ويعرفهم بنف�شه،  �الأ

ويتحدث عن �ملر�ح������ل �لهامة يف حياته، ثم 

يعر�س عليهم بع�ش������اً من �شعره، وميكننا �أن 

ناأخذ مقاطع من �شرية �أبي فر��س �حلمد�ين 

مثاالً على ذلك:

عزاء! يقول اأبو فرا�ص: اأيها ال�سغار االأ

أنا قادم �إليكم من حلب، مدينة �ل�شخر  �

و�لرجول������ة. كن������ت قائد�ً و�شاع������ر�ً يف وقت 

و�حد. وال ت�شتغربو� ذلك، فكثري من �شعر�ئنا 

�لقدم������اء كانو� فر�شاناً و�شع������ر�ء، يخو�شون 

�ملع������ارك، وينظم������ون �ل�شع������ر �جلميل وهم 

يحملون �ل�شالح..

��شبحت و�لياً عل������ى منبج، ومن هناك، 

كنت �أنطلق مع كتائب �لفر�شان �إىل �ل�شمال،  

نحمي حدود �لدول������ة �لعربية، ونرد غزو�ت 

�لروم، ونخو�س معهم �ملعارك �لعنيفة.

�رس مرتني. وقد وقعت يف �الأ

ع������د�ء �إىل  ويف �مل������رة �لثاني������ة قادين �الأ

�لق�شطنطيني������ة و�شجنوين فيها، حيث بقيت 

�أعو�ماً طويلة، �أنظم �ل�شعر �لعاطفي �ملوؤثر، 

أ�شت������اق �إىل بل������دي و�أهل������ي. وق������د �شميت  و�

�لق�شائ������د �ملوؤثرة �لت������ي نظمتها يف �ل�شجن 

أنا يف �أ�رس �لروم. ين قلتها و� »�لروميات« الأ

حباء! اأيها ال�سغار االأ

�ستبقى اأمتنا تتجدد بكم اأنتم.

ويكفين���ا نح���ن اأن ن���رتك لكم �س���ريًة طيبة، 

و�سفحات م�رشفة يف التاريخ.

��شمعو� هذه �ملقطوع������ة �لعاطفية �لتي 

�������رس. �أخاطب فيها حمامًة  أنا يف �الأ قلته������ا و�

أيتها تنوح على غ�شن �شجرة: ر�

اأقول وقد ناحت بقربي حمامًة

اأيا جارتا، لو ت�سعرين بحايل!..اإلخ

أبو فر��س ينتهي  ما كاد �ل�شاع������ر �لقائد �

م������ن ق�شيدت������ه �ل�شابقة حتى �لت������ف حوله 

طفال، و�شاحو�: �الأ

نريد �أن ت�شمعنا مقطعاً �آخر من ق�شيدتك 

�لر�ئعة �لتي حلنها �مللحنون، وغناها �ملغّنون 

أيامنا، وما زلن������ا ن�شمعها �أحياناً ب�شوت  يف �

أم كلثوم«. لقد  مطربتنا �لر�حلة �ل�شه������رية »�

أ�شاتذتنا وقالو� لنا �إنك نظمتها  حدثنا عنها �

�رس، يف �شجن �لروم. أي�شاً و�أنت يف �الأ �
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أبو فر��������س قلي������اًل، ويد�عب  ويتوق������ف �

طفال قائاًل! �الأ

عز�ء نعم.. يا �شغاري �الأ

لقد ح������زرُت ما تري������دون. �إنكم تطلبون 

أبيات������اً من ق�شيدتي �لر�ئع������ة �جلميلة �لتي  �

�أقول يف مطلعها خماطباً نف�شي:

اأراَك ع�سي الدمع �سيمتَك ال�سرُب

َما ِللهوى نهٌي عليَك وال اأمُر؟ اأَ

وهتف ال�سغار يف �سوت واحد:

)14(
اه! هذا ما نريد..اإلخ نعم.. يا عمَّ

طف������ال �شاقي������ة ثالثة  بقي������ت يف �أدب �الأ

غزي������رة وهي �لق�ش�س وقد كتب �شليمان يف 

أنو�ع من �لق�ش�س: هذه �لفرتة عدة �

1- �ش������رية ذ�تية لطفولة �ل�شاعر بعنو�ن: 

و�ئل يبحث عن وطنه �لكبري.

2- ق�ش�������س نرثي������ة من �ل������رت�ث، وهي 

أة، و�حلدث �حلمر�ء، و�بن  أيتها �مل������ر� لبيك �

�ل�شحر�ء؛

3- وق�ش�������س مزيج م������ن �ل�شعر و�لنرث، 

وه������ي: �لفر�شان �لثالث������ة، وو�شاح وليلى يف 

بي�س. وطن �جلدود، و�رسب �لبجع �الأ

وهناك �شال�ش������ل �لق�ش�س و�مل�رسحيات 

�ملعربة، باال�شرت�ك مع������ي ومع جمموعة من 

�شدقاء. �الأ

�شلي �ملتمثل يف �شعر  يبقى �أن �ملجرى �الأ

�لكبار مل يتوقف �إال فرتة وجيزة بعد �لكارثة، 

نتاج فن�رس »�لثماالت«  ثم عاد �ل�شاعر �إىل �الإ

باأجز�ئه������ا �خلم�شة، و�لكتاب������ة بقاء، وكتاب 

�حلنني، وهم�شات ري�شة متعبة. وقد �أفردت 

له در��شة خا�شة بعنو�ن: �شليمان �لعي�شى يف 

 
)15(

نربته �لهادئة.

1- العي�شى، �شليمان، اأحكي لكم طف�لتي يا �شغار! احتاد الكتاب اجلزائريني اجلزائر، 2001.

ميان العظيم«، م���ع �شليمان العي�شى، دار طا�ض للدرا�ش���ات والرتجمة والن�رص،  2- املقد�ش���ي، انط����ن »االإ

دم�شق، 1984.

3- اخلطيب، ح�شام »�شليمان العي�شى: امل�هبة والفن«، مع �شليمان العي�شى، دار طا�ض، دم�شق، 1984.

عمال ال�شعرية، ج1، املقدمة، �ض14. 4- العي�شى، �شليمان، االأ

طفال، دار احلافظ، دم�شق، �200. �- اأبي�ض، ملكة، �شليمان العي�شى يف دي�ان االأ

طفال، دار الفكر، دم�شق، 1999. �- العي�شى، �شليمان، دي�ان االأ

�- ال�شابج���ي، خال���د عب���د اللطيف »�شليم���ان العي�شى.. ال�شاع���ر«، �شحيفة اجلزي���رة، املجلة الثقافية، 

الهوام�ش:
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االثنني 200�/9/10، العدد�21.

طفال، دار ال�ش�رى، بريوت، 1982. 8- العي�شى، �شليمان، م�رصحيات غنائية لاأ

9- امل�شدر نف�شه.

10- امل�شدر نف�شه.

11- امل�شدر نف�شه.

12- املقال���ح، عب���د العزي���ز »�شليمان العي�ش���ى، اأو النهر الذي مل يغ���رّي جمراه«، مع �شليم���ان العي�شى، دار 

طا�ض، دم�شق، 1984.

داب، بريوت، 19�8. طفال، دار االآ 13- العي�شى، �شليمان، �شعراوؤنا يقدم�ن اأنف�شهم لاأ

14- امل�شدر نف�شه.

�1- اأبي����ض، ملك���ة »�شليم���ان العي�ش���ى يف نربته الهادئ���ة«، �شحيفة اجلزي���رة، املجل���ة الثقافية، م�شدر 

�شابق.        

¥µ



مالمح الفن الت�سكيلي يف ال�سعر العبا�سي

139 ول   2008 العــــــدد 543 كانون الآ

1�  مقدمة:

ول، ت�شتطيع  �إن �لق�شي������دة �ل�شعرية بو�شفه������ا �لفن �للغوي �جلم������ايل �الأ

يقاعية �أن تنق������ل للمتلقي ما متّثل������ه �ل�شور �لو�قعية  بو�شائله������ا �للغوي������ة و�الإ

أو �لتجريدية �إىل �شكٍل فّني ممّيز، هو فن �لقول )�ل�شعر(،  ب�شفاتها �لعيانية، �

ف������رنى �لن�س كلوحة مر�شومة بالكلمات بتقان������اٍت �إيقاعية، وبديعية، وبيانية، 

دو�ت كاللون و�حلج������ر .. وغريها من �لو�شائ������ل و�لتقانات  فتك������ون ه������ذه �الأ

�ملختلفة �لتي تلزم �لفنون �لت�شكيلية �ملتنوعة.

مالمح الفن الت�شكيلي

يشيشي ش يف ال�شعر العبا�ش يف ال�شعر العبا�

كاتب وناقد �سوري.

العمل الفني: الفنان دلدار فلمر

❁

˜

❁
د. وجدان املقدادد. وجدان املقداد
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ومن خالل در��ش������ة بنى �ل�شور �ل�شعرية 

يف �لق�شائ������د ميك������ن �لك�ش������ف  عن دالالت 

�لكلمات، وحتليل مكونات �ل�شور، و�لعالقات 

عطاء  يقاعي������ة �ملت�شّكلة بينها، الإ �للغوية و�الإ

ملحة موجزة عن �لتد�خل بني �لفن �لت�شكيلي 

و�ل�شعر يف �لع�������رس �لعبا�شي، و�ملالمح �لتي 

تاأّثر �ل�شعر بها ليغدو فّناً ت�شكيلياً ينتمي �إىل 

ن�شان،  جملة �لفنون �جلميل������ة �ملعرّبة عن �الإ

بعالقاته مع ذ�ته وحميطه. 

2�  الفن الت�سكيلي وال�سعر )م�سطلحات 

ومفهومات(:

يرتبط �ل�شعر مع �لفن �لت�شكيلي بعالقة 

ن �ل�شع������ر ي�شتاأثر مبميز�ت �لفنون  وطيدة الأ

�شا�شية هي  أد�ته �لفنية �الأ �لت�شكيلية، مع �أن �

أنه يعتمد على �لعنا�رس �ملو�شيقية  �للغ������ة �إال �

يقاع (، وعلى �لعنا�رس  ) �لوزن و�لقافية و�الإ

لو�ن  �لت�شويري������ة ت�شطب������غ م�شاهده������ا باالأ

�ش������كال، وعلى �لعنا�������رس �حلركية �لتي  و�الأ

متوج باحل�س و�لعاطفة، وهي و�شائط �لفنون 

�لت�شكيلية �ملختلفة من ت�شوير ونحت ور�شم 

ومو�شيقى. فالت�شكي������ل يف �للغة يعني حتت 

مادة �َشَكل: �شكل �ل�شيء: �شورته �ملح�شو�شة 

ور، و�شّكله:  و�ملتوّهمة، وت�شّكل �ل�ش������يء: ت�شّ

. وه������ذ� �ملعن������ى يرب������ط �لت�شكيل 
)1(

�ش������ّوره

بالت�شوي������ر وبال�شعر، فم������ادة �َشَور تعني يف 

ط������ار ذ�ت������ه: ت�ش������ّورت �ل�ش������يء: توّهمت  �الإ

�شورته فت�شّور يل، و�لت�شاوير هي �لتماثيل، 

.
)2(

مر �شفته و�شورة �لفعل هيئته، و�شورة �الأ

مما يقودنا �إىل �أن �ملعنى �حلقيقي للت�شكيل 

يف �لف������ن هو �تخاذ �شكل �أو هيئة معينة، وال 

أو �ل�شورة  أو�لتمثال � فرق يف ذلك بني �لبناء �

خذ بعني  أو �ملعزوفة. م������ع �الأ أو �لق�شي������دة � �

أ�شاليب  و� �العتبار �نفر�د كل منه������ا بعنا�رس 

بنائية حت������ّدد طبيعته������ا �لفني������ة �لت�شكيلية 

ومتنحه������ا قيمتها �جلمالي������ة. و�شنحاول يف 

أثر �لفنون �لت�شكيلية  ط������ار �أن نظهر � هذ� �الإ

يف بع�س �لنماذج �ل�شعري������ة �لعبا�شية ، بعد 

�إلق������اء ملح������ة عليه������ا فيما �شبقه������ا من �شعر 

قدمي م������ن حيث بن������اء �لق�شي������دة �ل�شعرية 

بتاأثري جمالي������ات مناذج فنية ت�شكيلية قائمة 

كالعمار�ت و�لق�ش������ور و�لطبيعة، ومن حيث 

أ�شلوبية فنية لقدمي  �العتماد على عنا�������رس �

�شوٍر �شعريةٍ مميزٍة.   

ال�سع���ر  يف  الت�سكيل���ي  الف���ن  مالم���ح   -3

القدمي:

�هت������م �لع������رب بالفن������ون من������ذ �لقدم، 

وتفاوت هذ� �الهتم������ام بني مرحلة و�أخرى، 

وع�رس و�آخر، نتيجة عو�مل متعددة: دينية، 

و�شيا�شي������ة، وفكرية، و�جتماعي������ة. و�إن كان 

توجه �لع������رب نح������و �لفن������ون �جلميلة غري 
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ملحوظ منذ �جلاهلية، فقد كان ذلك نتيجة 

حتمي������ة لطبيعة �حلياة �ل�شحر�وية �لقا�شية 

�لتي عا�ش������و� يف كنفها يف �جلزيرة �لعربية. 

م������ع ذلك كان للفن������ون �جلميلة حّيز هام يف 

د�ب  حياته������م، وكانت تع������رف عندهم ب������االآ

�ل�شامية �لرفيعة، و�أهمها: �ل�شعر، و�ملو�شيقى، 

و�لت�شوير، و�لغناء .. فاجلاهليون - كما هو 

معروف - كان������و� يهتمون بالتماثيل ملا كانت 

 ،
)3(

ت�شّكل������ه يف عقائدهم �لديني������ة من مكانة

لك������ن �الهتم������ام بها مل يك������ن فني������اً بقدر ما 

كان حلاجٍة فكري������ة عقائدية تعك�س �حلالة 

. وبقي 
)4(

�الجتماعي������ة و�لثقافية لتلك �لفئة

�شالم �لذي  ثر م�شتمر�ً �إىل �أن جاء �الإ هذ� �الأ

�أ�ش������اف �شبباً جديد�ً ز�د م������ن قلة �الهتمام 

بالفن������ون، �إذ كرهها، وحّرمه������ا دفعاً ملا قد 

يوؤذي �لعقيدة �جلدي������دة خ�شو�شاً ما يتعلّق 

، ورغم وجود كل تلك 
)5(

بالت�شوير �حلّي منها

أثر�ً يف  �شباب فقد �أوجدت �لفنون لنف�شها � �الأ

�شالم، �إذ نعرث على  �لتاريخ �لعرب������ي قبيل �الإ

أ�شكاٍل فني������ة تدّل على �هتمام �لعرب بالفن  �

عموم������اً، �لت�شوي������ر و�لعم������ارة و�ل�شعر على 

وجه �خل�شو�س، يف �ليمن وجنوب �جلزيرة 

�شالم فرغم كر�هيته  .�أما بع������د �الإ
)6(

�لعربية

للت�شوي������ر �لت�شخي�ش������ي، مل يتوقف �الهتمام 

أ �الهتمام  ول �لهجري بد� بها، فمنذ �لقرن �الأ

أ�شكال  �شخا�س و�ملناظر، و� ب�شناعة �شور �الأ

�لبل������د�ن و�حلي������و�ن ونقلوه������ا يف �شفحات 

�لكت������ب وف������وق ج������در�ن �لبي������وت و�لق�شور 

و�ين  ويف نق�س �لنقود بعد ذل������ك وتزويق �الأ

ثاث وزرك�شة �الأ

 ،
)7(

وكل م������ا له عالقة مبظاه������ر �حلياة

مر �ل������ذي يوؤكد �ملي������ل �لد�خلي ل�شناعة  �الأ

�لف������ن كو�شيلة مع������ربة عن �لنف�������س و�لفكر 

و�لعو�ط������ف، وقد ظه������ر كل ذلك و��شحاً يف 

ن�شان �لعربي �أال  أب������رز �لفنون قرباً لنف�س �الإ �

برز عند  وه������و �ل�شعر، فقد حظي باملكانة �الأ

فئة متلّك������ت �لف�شاحة ل�شانها و�أطلق �لبيان 

فّنها، فقدم������و� �لفن������ون �ملختلفة من خالل 

�لت�شكي������الت �للغوية و�ل�شعرية، وتاأّثر �ل�شعر 

ن�شانية �ملختلفة، ففي  نتيجة ذلك بالفنون �الإ

�لق�شيدة �جلاهلية كان������ت �ل�شور �ل�شعرية 

�حل�شّية بد�ية �لتقاء �شمني مع فن �لت�شوير 

أبني������ة ح�شّية  ح������ني دخل������ت �لق�شي������دة يف �

أبني������ة ��شتعارية مفعمة  ت�شبيهي������ة �أوالً، ث������م �

لو�ن بفعل �لكلمات  باحلركة و�ملو�شيق������ا و�الأ

�لتي �لتقطها �لعربي من �لبيئة �ملحيطة به، 

و�لتي �رتبط بها �رتباطاً وثيقاً، و�أعمل فيها 

خميلته ثانياً، فاأفرزت �ملكانية �لتي ينتمي فنا 

�لر�شم و�لنحت �إليها �شور�ً للديار و�الأطالل 

عند �جلاهلي:
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من ِذكَرى حبيٍب َوَمنِزِل ا َنبِك  ِقَف

)8(
ُخوِل َفحومِل َوى بنَي الدَّ قِط اللِّ ِب�سَ

���ول���َة اأط�����الٌل ب���ربَق���ِة َث��ه��ُم��ِد خِلَ

)9(
تلوُح كباقي الو�سِم يف ظاهِر اليِد

ومل يق������ف �جلاهلي عند ح������دود �ملكان، 

ح�شا�س  بل ر�شم مو�شوع������ات �أخرى تعّزز �الإ

�لفن������ي �لت�شكيلي وتقّوي مالحمه، حني ر�شم 

أة �ملع�شوقة كنموذج �أعلى جلمال  �شورة �مل������ر�

أة ح�ش������ب مقايي�شهم يف تل������ك �لع�شور،  �ملر�

فتك������ررت �شورهم مبا يدل على وجود ح�ّس 

جم������ايل جمعي يب�������رس �جلم������ال وكاأّن عيناً 

و�حدًة تر�ه:

متايَلت ليني  َنوِّ هاِتي  قلُت  اإذا 

يَم الك�سِح رّيا املخلَخِل عليَّ َه�سِ

ٍة مفا�سَ غ��رُي  بي�ساُء  ُمهفهَفٌة 

َجنَجِل كال�سَّ م�سقولٌة  ترائُبها 

ئِم لي�َص بفاح�ٍص لرِّ وجيٍد َكجيِد ا

)10(
��ِل مب��ع��طَّ وال  تُه  ن�سَّ ه��َي  اإذا 

�أن نف������ّوت قدرته������م عل������ى  وال ميك������ن 

ر�شم �ش������ورة للحيو�ن �ل������ذي �رتبط وجوده 

بوجوده������م، مثلهم يف ذلك مثل �أغلب �شعر�ء 

ن�شانية �لقدمية، فامروؤ �لقي�س  �حل�شار�ت �الإ

ر حركة ج������و�ده يف حركته �لد�ئبة  حني �شوَّ

�إقباالً و�إدبار�ً جع������ل �ل�شورة �ل�شعرية ت�شج 

باحلركة و�ل�شوت:

ِم���َك���ٍر ِم���َف���ٍر ُم���ق���ِب���ٍل ُم���دب���ٍر م��ع��ًا

)11(
يُل من َعِلِ ُه ال�سَّ خٍر َحطَّ َكُجلموِد �سَ

فاللوحة نقل تعبريي عن حالة وجد�نية، 

�شل حقيقة مو�شوعية خارجية،  كانت يف �الأ

�إىل �أن متّثلها �ل�شاعر، فاأ�شبحت يف خميلته 
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�شورة ذهنية جل������اأ �إىل �للغة لي�شّور م�شهده 

�ملو�شوعي بحقائ������ق ذ�تية ليخلق و�قعاً فنياً 

جدي������د�ً من خ������الل �للفظ، مع بق������اء حالة 

�ل�ش������كل �لتقليدي للق�شي������دة �ل�شعرية فيها 

يقاعية،  كما ه������و، بغايات������ه �ملو�شيقي������ة و�الإ

�شالمية  أّما �لق�شيدة �الإ وم�شموناته �لفنية. �

ثر �لت�شكيلي  فلم تك������ن قادرة على �إلغ������اء �الأ

�لفن������ي يف بنائه������ا، و�إن تغ������رّيت م�شام������ني 

مو�شوعاته������ا، فقد بقيت ت������دور يف مد�ر�ت 

�لق�شيدة �لعربي������ة �لتقليدية ، م������ع تاأّثرها 

باملرحلة �جلديدة فكرياً وثقافياً و�جتماعياً، 

ومن ثّم فنياً.

وىل  لقد �ن�رسف �شعر�وؤها يف �ملرحلة �الأ

�شاليب �مل�شتمدة  عن �ل�شور �جلاهلية �إىل �الأ

م������ن �لت�شوير يف �لق������ر�آن و�حلديث �لنبوي 

وتقليدهما فنياً، فظهر ل������وٌن حتّول بال�شعر  

�إىل خدم������ة �لفكر �لعقائ������دي �جلديد، لكنه 

أث������ر�ً � يف �لوقت ذ�ت������ه � بالتقليدية  بق������ي متا

أ�شكاٍل  �ملوروث������ة عن �جلاهلية، وحت������ّول �إىل �

�شاليب  أّثرت على �الأ جديدة يف ع�شور الحقة �

�لت�شكيلية �لبنائي������ة لل�شور �ل�شعرية، نتيجة 

�لتو�ّشع �جلغ������ر�يف للدولة، وحياة �ال�شتقر�ر 

أبناوؤها، ودخول عنا�رس �أجنبية  �لتي عا�شها �

بثقافات جديدة �إليها، و�أثرت يف كل نو�حي 

مويني فن  �حلي������اة فيه������ا، فن�شاأ يف عه������د �الأ

مرك������ب ��شتم������د عنا�رسه من فن������ون �لروم، 

وفنون �لفر�س، و�لفنون �مل�شيحية �لتي كانت 

آنذ�ك، وقد طال هذ�  �شائدة يف بالد �ل�شام �

ثر �ل�شع������ر و�ل�شعر�ء، ف�شع������و� �إىل �بتكار  �الأ

�شوٍر فني������ٍة تتالءم مع �حل�ش������ارة �جلديدة 

غنية �لثقافة من ناحية، معقدة �لرتكيب من 

ناحية �أخرى، فاعتمد �ل�شاعر على �لت�شوير 

باحلقيقة، لكنه ط������ّور يف طريقة ر�شمه لها، 

فال�شاعر ذو �لرم������ة ير�شم منظر�ً ديناميكياً 

متح������ركاً من خالل �ش������وره �ل�شعرية، فت�شري 

خطوطه وتتقدم ب�ش������كٍل يجعلها قادرة على 

جت�شي������د �إح�شا�شاته �لتي تعب������اأت بها نف�شه، 

يقول:

�صٌ تعرُّ م��يٍّ  بعَد  منها  َح���اَن  اإذا 

ُم��وَل��ُع بال�سبابِة  َق��ل��ٌب  َح���نَّ  لنا 

ى وما َيرِجُع الَوجُد الزماَن الذي َم�سَ

اِر جَمِزُع ِللَفتى يف ِدمَنِة الدَّ وما 

��ن��ي َع�����س��َي��َة م���ايل ِح��ي��َل��ٌة غ���رَي اأنَّ

ر�صِ ُمولُع ِبَلقِط احَل�سى واخَلطِّ يف االأ

ِعيُدُه اأُ ُخ��ّطُّّ واأحم��و اخَل��طَّ ثمَّ  اأَ

)12(
ُع اِر ُوقَّ ِبَكّفيَّ والِغرَباُن يف الدَّ

تت�شافر يف هذه �للوحة �ل�شعرية عنا�رس 

أك�شبته������ا جمالية  فني������ة ت�شكيلية متع������ّددة �

متمّي������زة، فنج������د �لتكام������ل يف �ل�شورة من 

خ������الل �لقدرة على �إبر�ز جزئياتها �ل�شغرية 
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)�حل�ش������ى � �لغرب������ان � �خلط������وط ..( ولكل 

ح�شا�شات  منه������ا داللته �خلا�شة يف �إظهار �الإ

ولي������ة �لتي تكّونت م������ن خاللها وت�شّكلت،  �الأ

وبّين������ت ذ�كرة �ل�شاعر �ململ������وءة بهذ� �ملكان 

�شا�شي �لذي  �أن ذكريات������ه تلك هي �لهدف �الأ

ي�شعى �إىل ت�شويره يف هذه �للوحة.

�إذن، ب������د�أت مالمح �لف������ن �لت�شكيلي يف 

�ل�شعر تتطّور وتت�شح �أكرث، مع تطّور �حلياة 

�شالم  �لعربية و�متد�دها من �جلاهلية �إىل �الإ

وتالحق مر�حله وع�شوره.

4� الفن الت�سكيلي يف ال�سعر العبا�سي:

عندم������ا نتح������دث ع������ن مالم������ح �لف������ن 

أنف�شنا  �لت�شكيلي يف �لع�������رس �لعبا�شي جند �

�أمام ع�������رس غني بالفن باأنو�ع������ه، و�لثقافة 

ب������كل �شورها. وقد  باأ�شكاله������ا، و�حل�شارة 

نو�ع �لفنية،  ت�شابكت فيه كل �لثقاف������ات و�الأ

خر، فنجد �لتاأثر  وتاأّثر بع�شها ببع�شه������ا �الأ

بالفن������ون �لت�شويرية و�لفن �للغوي  �ل�شعري 

قد ت�شابكا يف ري�شة بع�س �ل�شعر�ء �لعبا�شيني 

للتعبري عن جمالية وجدت مكانها يف �لفنون 

�لت�شويرية و�ل�شعري������ة، خ�شو�شاً ما �رتبط 

أ�شهم هوؤالء يف �لع�رس  منها بفن �لبديع. وقد �

�لعبا�شي بتكوي������ن جمالية ت�شويرية خا�شة، 

لها �شحرها �ملتمي������ز، ومكانتها �ملتميزة بني 

�لفنون �لر�قية ذ�ت �ل�شمات �خلا�شة.

�لفن������ون عموم������اً، و�ل�شع������ر  �إّن تط������ور 

�لت�شويري خ�شو�ش������اً يف �لع�رس �لعبا�شي مل 

يكن وليد �مل�شادفة، بل كان نتيجًة لتطور�ت 

�شيا�شية، وجغر�فية، ودينية، وثقافية متعددة، 

وخمتلفة، وكان لها �أثرها يف �حلياة �لعبا�شية 

ب������كل ما فيه������ا �بت������د�ًء من طبق������ة �خللفاء 

غنياء، و�نتهاء بطبقة عامة �ل�شعب، وكان  و�الأ

ذلك نتيج������ًة حتميًة للتمازج������ات �لثقافية، 

خرى  و�حل�شارية، و�لفنية م������ع �ل�شعوب �الأ

�شالمي، ودخول عنا�رس جديدة  بعد �لفتح �الإ

أو  أث������رت ب�شكل � �شالمية � مة �لعربي������ة �الإ لالأ

آفاٍق  باآخر يف �ملجتمع �لعربي، وفتحته على �

�رّي و�لتطّور  جدي������دة كان لها دورها يف �لتغ�����

أّثر  �شالمية، و� �لذي �أ�شاب كيان �لدول������ة �الإ

يف كل نو�حيها، ومنها )�ل�شعر(.

�زده������ر يف �ل�شعر �لعبا�ش������ي نوع جديد 

�شاب������ه �إىل حدٍّ كبري ف������ن »�لباروك« وهو فن 

ل������و�ن وتعادله������ا، و�إيجاد  يهت������م بلطخات �الأ

تنا�شب و�إيقاع فيم������ا بينها، فاأ�شبح �ل�شعر�ء 

يبتعدون ع������ن �لنق������ل و�ملح������اكاة، و�رسورة 

تنا�شب �للفظ مع �ملعنى ب�شكل دقيق ومرّكز، 

لف������اظ ملعانيها ودالالتها  وبدالً من تاأدية �الأ

�أ�شبح������ت ت�شتخ������دم �شمن بنى  �حلرفي������ة 

ت�شكيلي������ة جديدة ته������دف �إىل خل������ق �شورة 

جديدة للفكرة ومعانيه������ا »فاملعنى �ل�شعري 
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�لعام ال يح�شل كم������ا يف �لر�شم �لدقيق من 

�ت�شال هذه �لدالالت �جلزئية بع�شها ببع�س 

بدق������ة ولطف و��شتمر�ر ب������ل يف تقاطع هذه 

�لدالالت تقاطعاً عنيفاً مت�شاد�ً يف كثري من 

.
)13(

حيان« �الأ

لق������د ترّكز �هتم������ام �ل�شاع������ر هنا على 

مناطق �لدالالت وتنا�شبها، ولي�س على و�شيلة 

�لداللة فقط )�لكلمة( يف �ل�شعر كما )�للون( 

يف �لر�شم، �أو )�حلجر( يف �لنحت .. وقد كان  

أبرز ممثلي هذ� �ل�شكل �لت�شويري  أبو متام � �

ألفاظ������ه تطمح د�ئماً �إىل  �جلديد، �إذ كانت �

ر�شم �شورة �شعرية متميزة وخمتلفة عّما كان 

أ�شياء  �شائد�ً، وت�شّج بدالالت فنية تطمح �إىل �

جديدة كل �جلّدة يف ذلك �لع�رس.

أث������رت �حلي������اة �لعبا�شي������ة بالفن  لق������د تا

�لت�شكيل������ي ب�شائر نو�حيه������ا ؛�إذ جند بيوت 

أنو�ع  ت بكل � �خللف������اء وق�شورهم قد �مت������الأ

مني  �لفنون و�لنقو�������س و�لت�شاوير، فهذ� �الأ

ق������د بنى جمل�ش������اً مل تر �لع������رب و�لعجم مثله 

من قبل مزّين������اً بت�شاوي������ر �لذهب ومتاثيل 

، وذل������ك �لف�ش������ل ب������ن يحي������ى 
)14(

�لعقب������ان

�لربمك������ي ميلك بهو�ً فيه من �لتحف و�لزينة 

و�لنق�������س ما في������ه، ويبدو �أن ه������ذه �لتحف 

كان������ت تبهر �ل�شع������ر�ء، وتوؤث������ر يف نفو�شهم، 

فيقيمون �ش������الت مع �لفنان������ني �مل�شّورين، 

أث������رون بهم، وي�شورون ه������ذه �لتحف يف  ويتا

أ�شهر ه������وؤالء �مل�ش����ّورين  ، ومن �
)15(

�شعره������م

يف �لع�رس �لعبا�شي، حمد�ن �خلر�ط، �لذي 

كان له لق������اء م�شهور مع ب�ش��ار بن برد، حني 

طل������ب منه �أن ي�ش����نع ل������ه ر�شماً ميثل �شورة 

ط������رٍي يطري، فلما جاءه به������ا كان بينهما لقاء 

ي�شي مبقدرة �لرج������ل �لت�شويرية)16(. وال 

دو�ت �ملزخرفة  نن�شى �هتمام �لعبا�شيني باالأ

�ملنّق�ش������ة يف حياته������م �ليومية، وق������د �نت�رس 

�لتعب������ري عن ذل������ك يف مقطوعاتهم �ل�شعرية 

�لت������ي نذكر منه������ا تلك �ملقطوع������ة �ل�شهرية 

بي نو��س، �لت������ي ي�شّور من خاللها �لكاأ�س  الأ

�لفار�شية، وما عليه������ا من نقو�س ور�شوم لها 

دالالتها، وقد �أجاد �ل�شاعر يف جعلها مرئية 

متج�ّش������دة �أمام عني �ملتلقي، فتحّول �ل�شاعر 

م�شور�ً بارعاً تتحرك �لري�شة يف يده مبهارة 

فائقة، كما تتحول �لكلمة لوناً �أو ظاًل يدرك 

بالب�������رس، فت�شبح �مل�شاهد �ل�شعرية �مل�شّورة 

قد�ح يف فعاليتها  كاأنها �شورة حّي������ة على �الأ

�لكاملة، يقول:

اُح يف َع�سَجِديٍة ال��رَّ ُت��داُر َعَلينا 

َفار�ُص �ساِويِر  التََّ لواِن  ِباأَ َحَبتها 

جَنباِتها ويف  �����رشى  ِكِ ق��َراَرُت��ه��ا 

ال��َف��واِر���ُص يِّ  بالِق�سِِّ َتدِريها  مًها 
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ُجيوُبها عليه  َرت  زُّ ما  فللَخمِر 

)17(
وللماِء ما داَرت عليِه الَقالِن�ُص

�أما �لناحية �لفني������ة �لت�شكيلية فتتج�شد 

�شع������ر�ً يف فن �أبي متام �ملزّي������ن و�ملزخرف، 

�لذي �عتم������د � ب�شكل و��ش������ح � على �جلمع 

�ش������د�د، وعلى �ل�ش������ور �جلديدة يف  بني �الأ

روؤ�ه������ا و�إن كان������ت تقليدي������ة، فق������د قّدمها 

ب�شورة جديدة تنّم عن تفكري عميق، وبديهة 

حا�������رسة، وقدرة فنية تعبريي������ة متمّيزة قّدم 

من خاللها مقاب������الت ذ�ت �إ�شاء�ت ن�شبية، 

أ�شياء مل جتتمع  و�شور�ً جتمع ب������ني �أطر�فها �

أّخاذة، يقول: من قبل، وزخرفات لفظية �

حائِف يف وُد ال�سَّ فاِئِح ال �سُ بي�ُص ال�سَّ

)18(
َيب ِك والرِّ ُمتوِنِهنَّ َجالُء ال�سَّ

أو قوله: �

ًحى ليِل وهو �سُ غادرُت فيها َبهيَم الَّ

لَهِب الَّ م��ن  بٌح  �سُ َو�سَطها  ��ُه  َي��ق��لُّ

ى َرِغَبت َج حتى كاأنَّ جالبيَب الدُّ

)19(
م�َص مل تغِب َعن لوِنها اأو كاأنَّ ال�سَّ

لو�ن من خالل �إظهار و�قع  �إنها زخرفة �الأ

كل لون، وهذ� �لو�قع ال يظهر بقوة �أكرث مما 

يظهر من خالل �شده، وتركيز �ل�شاعر على 

تقانات �لبديع ت�شفي مل�شة تزيينية وجمالية 

بيات، وتظهر  خا�شة على �لبنية �لت�شكيلية لالأ

�ملعنى، وتو�شح �مل�شاهد �لت�شويرية، وجتعل 

فكار يف متناول �حلو��س كلها، فال يتوقف  �الأ

أو �ثنتني فقط، فدالالت  �إدر�كها على حا�شة �

�أمام �ملتلق������ي، و�إيحاء�تها  لفاظ مفتوحة  �الأ

متنّوعة ومعرّبة.

�إن �حلديث ع������ن مالمح �لفن �لت�شكيلي 

نه يجمع  يف �لع�رس �لعبا�شي طويل وكثيف؛ الأ

�شماء �لالمعة �لتي متّيزت  عدد�ً كبري�ً من �الأ

د�ء، وح�شن �لتعبري، و�لقدرة على  بجمال �الأ

توظي������ف �لتقان������ات �لت�شكيلي������ة يف لوحات 

وم�شاه������د �شعري������ة غاي������ة يف �جلم������ال. من 

أبرز هوؤالء � عل������ى �شبيل �لتمثيل ال �حل�رس  �

و�ال�شتق�ش������اء �  �بن �لرومي، و�لبحرتي،فقد 

�أ�رسعت ري�شتهم������ا اللتقاط لوحات �لطبيعة 

�ل�شامت������ة و�ملتحرك������ة لو�ش������ف تف�شيالتها 

�شعر�ً، ور�شم �أجز�ئها باألو�ن روحهما �لفنية 

�شيلة، يقول �بن �لرومي: �الأ

���ُن���ه �������ت حَم���ا����سِ َوُم����َه����ف����ه����ٍف مَتّ

��ف�����صِ ح���ت���ى جت�������اوَز ُم���ن���ي���َة ال��نَّ

��ِف��ِه َم��را���سِ اإىل  و����ُص  ال���ُك���وؤ َت�سبو 

احَل��ب�����صِ اإىل  َي������ِدِه  ِوِت���َه�������صُّ يف 

ُت����ه وال����َك����اأ�����صُ ب�����نَي َف����ٍم اأب���������رشَ

ِم�����ن�����ُه وب��������نَي اأن�������ام�������ٍل خ���م�������صِ

�����اِرَب�����ه�����ا ������ه������ا وك��������������اأنَّ ������سَ وك������اأنَّ

)20(
م�ِص ال�سَّ عار�َص  لُ  يقبِّ قمرٌّ 
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�إن ق������درة �ل�شاعر عل������ى ت�شوير �حلركة 

و�جلمال �شم������ن لقطات متتابع������ة، �أعطت 

بي������ات بعد�ً فنياً ز�د جماله �العتماد على  �الأ

تقان������ة �لت�شبي������ه �ملتد�خل الختت������ام �للوحة 

خرية عليها،  �لكلي������ة، �أو و�شع �للم�ش������ات �الأ

ن�شاين �ل������ذي ��شتقاه  يف م�شه������د �جلمال �الإ

ثر  �ل�شاعر من �جلم������ال �لطبيعي �لعميق �الأ

يف نف�شه.

�أما �لبح������رتي �لذي تاأّثر باجلمال و�لفن 

ثر �شانعاً للجمال  أينما وجد�، جعله هذ� �الأ �

و�لف������ن يف �شع������ره، فلفت������ه جم������ال �لعمارة، 

ذو�ق �لرفيعة  وح�شن �ل�شناع������ة، و�أح�ّس باالأ

أ�شادتها، فانهالت م������ن ل�شانه �أعذب  �لت������ي �

لفاظ، و�أرق �ملعاين، و�أجمل �ل�شور، و�أكمل  �الأ

�للوحات، منه������ا ما قاله يف و�شف »�لكامل« 

�أحد ق�شور �ملعتز بالل�ه:

ُموُكه �سُ ي��اِح  ال��رِّ مُلنَخِرِق  ُرِف��َع��ت 

وَزَهت َعجاِئُب ُح�سِنه امُلتخاِيِل

ِه ج���اِج ِب��َج��ِوّ وك����اأنَّ ِح��ي��ط��اَن ال���زُّ

واِحِل ْجَن على ُجُنوِب �سَ جُلٌج مَيُ

الَتقى اإذا  خاِم  الرُّ َتفِويَف  وكاأنَّ 

ت���األ���ي���ُف���ُه ب���امل���ن���ظ���ِر امُل���ت���ق���اِب���ِل

ٍر ُمَنمَّ بنَي  ْفَن  ُر�سِ الَغماِم  ُحُبك 

��اِك��ِل ، وُم����ق����ارٍب، وُم�����سَ ٍ ����رَيّ َوُم���������سَ

قوُفُه قيِل �سُ هِب ال�سَّ ت ِمَن الذَّ َلِب�سَ

)21(
الِم احَلاِفِل نورًا ي�سيُء على الظَّ

�إنن������ا �أمام لوح������ة متكامل������ة �شّمت بني 

جنباتها فنوناً ت�شكيلية متنوعة، فرنى �لنحت، 

و�لعمارة، و�لر�شم، و�لزخرفة، كلها يف �إطاٍر 

أّخاذ، لقد عرف �لبحرتي  �شعري ت�شوي������ري �

كيف يالئ������م بني زخرف������ة �لبن������اء وجماله، 

لفاظ وروعته������ا، فهّياأ لها مكاناً  وزخرفة �الأ

منا�شب������ا، وو�شع لبنات لوحت������ه �ل�شعرية يف 

بنية و�لعمار�ت  �شورة ت�شكيلية تتنا�شب مع �الأ

�ملو�شوفة، وتظهر �لفنون �لت�شكيلية باأح�شن 

مظهر، ف�ش������اًل عن �جلمالي������ة �لالمتناهية 

يف �لتق������اط �لز�وية �ملنا�شب������ة لل�شكل �لفني، 

و�للحظة �لزمنية �ملنا�شب������ة لروؤيته جمالياً، 

طار �ملنا�ش������ب لتلك �للوح������ة، و�لتكامل  و�الإ

يف جمع هذه �لتقانات وتطبيقها على �لن�س 

�ل�شعري.

وال ميكنن������ا �أن نغفل ق�شي������دة �لبحرتي 

�ل�شينية �مل�شهورة �لتي تظهر �لفن �لت�شكيلي 

بو�ش������وح، و�لت������ي تر�شم لن������ا بكلماتها لوحة 

نقلها �ل�شاعر حني و�شف �إيو�ن ك�رسى، وعرّب 

عن �شورة جد�ري������ة ملعركة وقعت بني �لروم 

عج������اب برب�عة �لفنان  و�لفر�������س، ليعّمق �الإ
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�ل������ذي ر�شمها، فيجتمع يف ق�شيدته تلك فّنا 

�لعمارة و�لت�شوي������ر جم�ّشدين من خالل لغة 

�شعرية ر�قية يقول فيها:

اأن��ط��ا �����وَرَة  ������سُ ي��������َت  راأَ َم����ا  واإذا 

وف��ر���صِ روٍم  َب����نَي  ارَت����ع����َت  ���َة  ك���يَّ

وامل�����َن�����اَي�����ا َم�������واِث�������ُل واأُن������و�������رشِ

َرف�ِص فوَف حتَت الدِّ وان ُيزجي ال�سُّ

لبا�ِص على اأ�س� يف اخ�رشاٍر مَن الِّ

��ب��ي��َغ��ِة ور����صِ ���ف��َر ي��خ��ت��اُل يف ���سَ

ج�����اِل ب����نَي ي��دي��ه وِع��������راِك ال�����رِّ

يف ُخُفوٍت ِمنهم واإغما�صِ َجر�ِص

���ه���م ِج����ُدّ اأح��ي��ا ��ُف ال���َع���نُي اأنَّ ت�����سِ

اإ������س�����ارُة ُخ���ر����صِ ل���ُه���م ب��ي��ن��ه��م  ٍء 

ي��غ��َت��ل��ي ِف��ي��ه��م ارت���ي���اب���َي حتى

)22(
اه��م ي�����داَي ِب���َل���م�������صِ ت��َت��ق��رَّ

تنطوي �لق�شيدة على جملة من �ل�شور 

�حل�شّي������ة و�خليالي������ة �لتي حت������اول حماكاة 

ح�شا�س  �لو�قع، لكنها تبدعه ب�شكل خمتلف، فاالإ

بالفن، و�لقدرة على ت�شوير �مل�شهد بالكلمات 

�شا�ش������ان يف هذ� �لن�������س، فال�شاعر  هما �الأ

ي�ش������ف ما ير�ه ب�شكل دقي������ق ليجعل �ملتلقي 

وكاأنه ماثل �أمام �للوح������ة ير�ها بذ�ته، وهو 

�شو�ت لي�شاعد  لو�ن و�الأ يعنى باحلركات و�الأ

�ملخيلة عل������ى �النبعاث وتكوين �شورة مرئية 

�شخا�س مت�شمٍن  عن و�قٍع متخّيل، مبتدع باالأ

ثار �لنف�شية �لتي  ح������و�دث تاريخية، موؤكٍد �الآ

كان لها دوره������ا يف �إثارة �ل�شاعر ونقله ذلك 

للمتلقي.

أّثر �شعر�ء �لع�رس �لعبا�شي بالفن،  لق������د تا

ونظمو� ق�شائده������م باأ�شالي������ب فنية عالية 

�مل�شت������وى رفيعة �ل�شكل، فرك������ن بع�شهم �إىل 

ظاهرة �ل�شنعة، فاأج������اد يف ��شتخد�مها يف 

أبنية �شوره، ومنح �لق�شيدة �لعبا�شية فر�شة  �

أو كانت �ل�شنعة تقليدية  �لتطّور و�لتج������ّدد، �

�ال�شتخ������د�م يف �شكلها �خلارجي و�لد�خلي، 

فرتّكز �الهتمام عل������ى �للفظ �أكرث من غريه. 

مع ذل������ك فق������د كان هناك �شع������ر�ء جعلهم 

�لرتكيز على �للفظ بذ�ته يقّربونه من �لرمز 

�شارة، ويبعدونه عن حرفيته، فظهر منط  و�الإ

�شكلي فن������ي مبتدع �لروؤى، جمي������ل �ل�شكل، 

ممّيز يف �مل�شمون.

لق������د ظه������ر �لف������ن �لت�شكيل������ي بو�شوح 

يف �ل�شع������ر �لعرب������ي، يف ع�ش������وره �لعربية� 

�شالمي������ة، ويف �أطو�ره �ملختلف������ة، متتبعاً  �الإ

�ش������ري �ل�شيا�شة و�لثقافة و�لفك������ر و�لتغرّي�ت 

�الجتماعية، �شائر�ً م������ع �حل�شارة جنباً �إىل 

جنب، متاأثر�ً بكل نو�حي �حلياة.
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مقدمة عن الو�سو�سة:

�لو�شو�ش������ة: ه������ي من �شناع������ة �لنف�������س، عندما تنع������دم �لوقائ������ع، تولد 

�لو�شو�شة.

�لو�شو�ش������ة: هي قاع �ال�شطر�ب �لنف�شي و�لع�شابي، و�أف�شل ما ميكن لك 

�أن تفعله نحوها هو �أن تتجنبها، �أن تكون المباليا نحوها. 

عالق������ات ثمينة الح�رس له������ا، �أف�شدتها �لو�شو�شة، بي������وت عامرة، هدتها 

أ�شخا�س يتمتعون بكفاء�ت ومو�هب مذهلة، حطمتهم �لو�شو�شة.  �لو�شو�شة، �

حديث عن الو�سوا�س

باحث وكاتب �سوري

العمل الفني: الفنان مطيع علي.
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مر��س  �لو�شو�شة تقف خلف �لكثري من �الأ

خ�س �لو�شو��س  �لنف�شية و�لع�شبية، وعلى �الأ

�لقهري.

َلهب الو�سو�سة: 

ميكن للو�شو�شة �أن تفعل فعلها يف �شخ�س 

حتى جتعله م�شدر�ً لها، فيكون هذ� �ل�شخ�س 

م�ش������ّدر� فعلي������ا لنقل ع������دوى �لو�شو�شة �إىل 

أينما وط������اأت قدم������اه. �إنه ين�رس  خري������ن � �الآ

خرين، يقذف بذور  �لو�شاو�س يف نفو�������س �الآ

�ل�شك �إليهم. 

و�شاط �ل�شعبية  ينجح هذ� �ل�شخ�س يف �الأ

مية �شائدة فيها.  �لتي تكون حالة �الأ

أم������ام �شخ�س يتمتع  أنه يقف قزما � بيد �

بالوعي، في�شغي �إليه هذ� �ل�شخ�س �مل�شتنري 

باأنه كائن نالت من������ه �لو�شو�شة نيال عظيما 

أنه مل يعد قادر� �إاّل �أن يهلو�س.  �إىل درجة �

ينظر �إىل درجات �لو�شو�شة يف هياأته، يف 

�شحن������ات وجهه، يف حركاته، طريقة حديثه، 

طريق������ة �شمته، وهو ي�شفق عليه مدركا باأنه 

�إن�شان و�هن �ل�شخ�شية ترك �لو�شو�شة تهيمن 

عليه وحتيله �إىل فري�شة بني بر�ثنها. 

�لو�شو�ش������ة يا عزيزي ت�شتد عليك عندما 

تكون يف �إرهاق فكري �أو بدين. 

عندئ������ذ عليك �أن ت�شتلق������ي على ظهرك 

نك لن تك������ون قادر�ً على  والت�������رسد �لبتة، الأ

أّي ق������ر�ر جدي يف تل������ك �للحظات،  �تخاذ �

ولن يكون مبق������دورك �أن تفكر تفكري� جديا 

وجمديا يف �أي �أمر. 

بع������د نحو ن�شف �شاعة م������ن �ال�شرتخاء، 

ينتهي كل �ش������يء، وتعود �إىل و�شعك �لنف�شي 

و�لبدين �لطبيعي. 

�أنك عندم������ا مت�ش������ي مب�شيئة  التظ������ن 

�لو�شو�شة تخفف عن نف�شك. 

�إنك عن������د ذ�ك تفعله������ا وجتعلها ت�شتد 

نك بدوت �أمامه������ا و�هنا وم�شيت  علي������ك الأ

مب�شيئتها. 

عندما تق������وم بفعل ما حتى تتخل�س من 

أن������ك مت�شي  أرقي������ة لدي������ك، �علم با حال������ة �

أنها بعد �شاعة توؤرقك  مب�شيئة �لو�شو�ش������ة، و�

للقيام بفعل �آخر، و�إن قمت به، �شوف توؤرقك 

يف �لي������وم �لتايل للقيام بفعل �آخر، و�إن قمت 

به، �شوف تتدخل يف تفا�شيل �شوؤون حياتك، 

وتف�شد عليك حتى تناول �رسبة ماء. 

يف تلك �للحظات تذكر باأن �لو�شو�شة ر�أت 

أوليا وبد�ئيا �إليك، وتذكر �أن كل  منفذ� ولو �

ما عليك �لقيام به هو �أن تتجنبها، وتقاومها 

حتى لو كان ذلك بطريقة �لالمباالة. 

�إنها تزد�د قوة عليك قدر ما تزد�د وهناً ً 

حتتها، وتزد�د طلبا ً، قدر ما تزد�د ��شتجابة 

�إىل �أن ت�شتعي������د قوتك وتوقفها عند حدها، 

و�مرك.  وتر�شخها الأ
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ن�شان كلعبة �لقط  حال �لو�شو�شة م������ع �الإ

و�لف������اأر، فاإما �أن حتيل������ك �إىل فاأر وتالعبك 

تلك �للعب������ة، �أو حتيلها �إىل فاأر فت�شتطيع �أن 

تتحكم بها وفقما ت�شاء. 

ميكنك �أن تعطيها درو�شا جتعلها التكرر 

أو بفكرة ما.  حلاح عليك مبطلب ما، � �الإ

م������ع �لزم������ن و�لتج������ارب �ش������وف تدرك 

�لو�شو�شة حدودها معك، ولن تتجاوزها حتى 

لو طلبت �إليها ذلك. 

يف خمرب الو�سوا�ص:

م �شوف �أحتدث عن �لو�شو��س  يف هذ� �لق�ش

على �شكل م�شاه������د ووقائع تبني ملع �لعالقة 

ن�شان و�لو�شو��س.  بني �الإ

ك������رث ح�شا�شية  أ�������رسد �جلانب �الأ � �شوف 

وبلبلة يف هذ� �مل�س. 

ي�رس على �لعزل������ة.. ي�شبح يف ف�شاء�ت 

�لف������ر�غ يغلق �لباب عل������ى نف�شه وين�شى باأنه 

يعي�������س يف جمتمع.. تت������و�ىل �لطرقات على 

أبو�ب  باب������ه.. يوهم نف�شه باأن �لط������رق على �

وهمية. ويزد�د عن������اد�ً يف �لتم�شك بالوحدة 

أفت������ح و�إن حتطمت كل  حت������ى �لنهاية: ل������ن �

بو�ب م������ا �أروع �أن �أكون بعيد�ً عن �لعامل..  �الأ

أ�شمع �شوت �أحد وال ي�شمع �أحد  أاّل � ما �أروع �

�شوتي. 

�شابيع و�ل�شهور وهو ما يز�ل يف  مت�شي �الأ

غرفته. ز�هية تقذف �إليه من خلف �جلد�ر 

�أرغف������ة �خلب������ز و�لطعام. يف ه������ذه �لغرفة 

�شيم�ش������ي حيات������ه �إىل �أن ميوت.. لقد �تخذ 

�لقر�ر.. ولن يخرج حتى لو مات جوعاً.

ينظر �إىل �لعالقات �الجتماعية بازدر�ء: 

خرين �إذ�  ال نعقد عالق������ات خا�شة م������ع �الآ

أردن������ا �أن نعي�س ب�ش������الم. يف عزلتي �أجتنب  �

أكت�شف �أ�رس�رها يف وقت  �إ�شكاليات �حلياة و�

و�ح������د وال �أ�شدق �أن �أح������د�ً يكت�شف خفايا 

�حلياة بقدري يف عزلت������ي هذه. �لعزلة هي 

أنا َمْن يُعاين  �حلياة �حلقيقية �لرثي������ة ل�شُت �

�لنق�س، ل�ش������ُت بحاجة �إىل �أحد ال يوجد ما 

يُ�شمى باملجتم������ع �ملجتمع هو �ملجموع �لذي 

أن������ا ففرد ل�شُت  أما � مات م������ن �آالف �ل�شنني �

معنياً باملجتمع �ملجتمع هو �ملر�س �إننا �أفر�د 

أقب������ل �أن �أكون يف  ول�شن������ا جمموعة �أفر�د ال �

أنا �شاأ�شع �ملجتمع يف د�ئرتي  د�ئرة �ملجتمع �

أولئك  �إننا نو��شل �لعاد�ت �لتي كان يقوم بها �

�ملوتى حتى ال نن�شلخ عن جلودنا لكننا ل�شنا 

أنني موجود  ن هو � موتى �أفهم �شيئاً و�حد�ً �الآ

وم�شوؤول عن وجودي عليَّ �أن �أكون مبفردي 

عندما يفر�س �خلارج عليَّ �أو�شاعاً تتناق�س 

مع ميويل وطريقتي يف �حلياة، و�أفهم �أي�شاً 

�أن لبق������اء �لفرد مبف������رده »طهارة « يف حالة 

�شديدة �خل�شو�شي������ة. حماولة لالقرت�ب من 
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فكار �ملغرو�شة  �أخطر �الأ

عندئ������ذ  �ملخيل������ة..  يف 

�لعقل..  ي�������رسق  فقط.. 

ول  الأ كام������اًل..  ينفت������ح 

م������رة.. عندم������ا يك������ون 

من  و�أحرت�س  »لوح������ده« 

�أحم������ق  �أي  مد�هم������ة 

له������ذه �حلال������ة �خلا�شة 

قب�ش������ة  ل������وي  ملج������رد 

نني  أو رف�شه. الأ �لب������اب �

يف تل������ك �للحظات �أكون 

عل������ى �ت�شال م������ع �أكرث 

�ملخلوقات �لالمرئية »ال 

مرئية«. ال �أكون كاأولئك 

�شاعة  �لذين ي�شع������ون الإ

أولئك �لذي������ن ال يدعون فر�شة  �أعمارهم.. �

خرين للذهاب �إىل �لبيوت  زعاج �الآ و�حدة الإ

بو�ب و�لنو�فذ.. �أولئك �حلمقى..  وطرق �الأ

وحياتن������ا..  �أعمارن������ا..  ي�شلبونن������ا  �لذي������ن 

�ل�شاجرون من �أعمارهم وحيو�تهم. يعتقدون 

�أن �لب�رسي������ة كلها مهي������اأة ال�شتقبالهم حلظة 

ي�ش������اوؤون.. ويختارون �لذي������ن �شيزورونهم.. 

ويقولون باأ�شو�ت عالي������ة: غد�ً يوم عطلة.. 

�شنذه������ب �شباحاً �إىل )�س( وظهر�ً �إىل )ج..( 

وع�������رس�ً �إىل )ح..( ونتع�ش������ى يف بيت )خ..( 

ون�شه������ر يف بي������ت )�س..( هك������ذ� يخططون 

خرين.. مبجرد  بع�شو�ئية ويغتالون �أوقات �الآ

أو  ألقو� ب�ش������الم ملرة و�ح������دة عليهم. � أنه������م � �

تعارف������و� يف �شارع م������ا.. �أو يف حافلة �لنقل 

�لد�خل������ي.. �إنهم يه������درون �أوقاتهم و�أوقات 

�إخو�نهم.. �إنهم �لفا�شل������ون �حلقيقيون. �أما 

بالن�شبة يل.. ميكنني �لبقاء هنا.. وروؤية كل 

ن�شان.. من هنا �أرى كل �خلفايا  �أ�رس�ر حياة �الإ

من ثق������ب �شغري يف �لذ�ك������رة �لالمتناهية.. 

أ�شعر ب������ذرة طماأنينة عندما �أكون هنا..  وال �

ويكون �لب������اب مفتوح������اً.. ذ�ك �لباب �لذي 
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.. و�إف�شاد كل �كت�شافاتي  يهيئ �القتحام عليَّ

وحلظات قد��شتي �لرثية �لتي �عت�رسها من 

أيامي و�شاعاتي.. وت������در عليَّ باأثمن  بقاي������ا �

�لكنوز. 

هيمنة �سظايا الو�سوا�ص 

�ل�شبيل �إىل معرف������ة �لعامل يكون عربك.. 

ثرى �لت������ي عليك �لقيام بها، هي  �لهجرة �الأ

�لهجرة �إىل ظلماتك مبركب �لعزلة.. عندما 

تتع������رف بنف�ش������ك، تتعرف بالع������امل.. تتعرف 

ب������اهلل.. ال تدع م������ن يف�ش������د رحلتك خالل 

عزلتك �لد�خلي������ة.. وعندما تعود من رحلة 

خري������ن �حلب..  �لعم������ر �لرثية �شتق������دم لالآ

�شتق������دم �إليهم نف�شك.. تهديهم كل ما لديك 

وكذلك �شيكون باإمكانك �أن تر�هم �أكرث مما 

أنف�شهم، تخربه������م �أكرث مما هم  هم ي������رون �

أنف�شهم.  يخربون �

كل ما ميك������ن فتحه بغت������ة مت �إغالقه.. 

ت بقط������ع زجاجية و�أي يد  و�جل������در�ن �متالأ

متتد لتعني ج�شد�ً على �لقفز فاإنها تف�شل.. 

أو �لغرفة �إاّل  ال يوج������د ثق������ب يف �جل������در�ن �

و�أغلق������ه.. ويفك������ر �أن يُ�شّق������ف �حلو�س كله 

حت������ى ال يرى �ل�شماء.. و�ل�شوء.. �إنها حرية 

ك������ربى تلك �لت������ي يح�شها يف ه������ذه �لعزلة. 

أبو�ب مغلقة.. ويتو��شل مع  تنفتح يف خياله �

أ�������رس�ر ال ميكن لغريه �أن يفك������ر بها.. يدّون  �

كل �كت�شافات������ه على دفات������ر �شخمة.. يكتب 

مئ������ات �ل�شفحات.. و�إذ� م������ر عليه يوم دون 

�أن يجل�������س ويكت�ش������ف �رس�ً ما.. ف������اإن ذلك 

�ليوم يُعد م�شوؤوم������اً وخ�شارة ال تعو�س.. كل 

ما يتو�شل �إليه يحتفظ ب������ه لنف�شه.. ويعترب 

�لكتابة حالة �شديدة �خل�شو�شية.. ال يفكر 

حد.. يرى �أن عقول  �أن يبوح بكلمة و�حدة الأ

من حوله ال حتتمل مفاجاآته �ملده�شة: �لعامل 

ع������ادة �لبناء �أمام �كت�شافاتي  كله �شيخ�شع الإ

ن�شان �أمام ما تو�شلت �إليه  هذه و�شيتبدل �الإ

ن.  حتى �الآ

يف هذه �لغرفة �ملحكمة يو��شل تاأمالته 

وكتاباته.. وعندما يفرغ.. يقر�أ حتى يدركه 

�لن������وم.. وي�شتمع �إىل �ملذي������اع �شاعة و�حدة 

يتو��شل مع م������ا يجري يف �لع������امل. م�شاكني 

هوؤالء.. مر�شى.. يلحقون �ل�رسر باأنف�شهم.. 

كم يبدون �شغار� �أمام ن�شجه.. �أمام �شفحة 

و�ح������دة من �شفحات �ملعرفة �لتي ت�رسق بها 

روح������ه: ال �أحد يفكر يا عزي������زي رغم هذه 

ع������و�م �ملتو��شلة.. م������ا ز�ل �لعقل نائماً مل  �الأ

بدي  ي�شتيقظ.. يقظته تُب�������رس باخلال�س �الأ

�شي�شبح �لعق������ل مثل ع�شفور يف كفك.. كن 

�أكرث ثقة بقدر�تك.

تفعيل حالة الو�سوا�ص 

قب������ل �لغروب بلحظات وق������ف �أمام باب 
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�حلو�������س وفتحه.. عندئذ وق������ع ب�رسه على 

أر�د �أن يقاوم، ومل  �شخ�س.. تر�جع بذع������ر، �

ي�شتط������ع. وبد� �خلروج م�شتحياًل، �أح�س باأن 

�لنا�������س كله������م ينتظرون خروج������ه ليتفرجو� 

عليه.. ليوبخوه.. لريو� �أي �شخ�س هذ� �لذي 

أنه مل يعد يرف�س �خلروج،  يرف�شهم. وعرف �

بل �إنه مل يعد يجروؤ لو رغب. وعاد �إىل غرفة 

�لكتاب������ة.. »هل �أغلقَت باب �حلو�س« ورك�س 

أر�د �أن يتاأكد  آه مقفوالً.. � �إلي������ه.. تفح�شه، ر�

أع������اد غلقه.. ثم رجع. يف منت�شف  ففتحه و�

أنه مل يغلق �لباب، وعاد �إليه  �لطريق خطر له �

آه مقفوالً، ومرة �أخ������رى فتحه و�أغلقه من  ر�

جديد بالقفل، وبعد حلظة فتحه مرة �أخرى 

كي يطرد �لو�شاو�س و�أقفله باملفتاح �إىل �آخر 

طرقة �إقفال.

عاد �إىل �لغرفة ��شتلقى على ظهره وبعد 

دقائق خطر له مرة �أخرى �أن �لباب مل يقفل 

قال: »لكنني �أقفلته«

- رمبا �رسدَت ب�شيء �آخر وتركته مفتوحاً 

ظاناً �أنك �أقفلته.

أنه�������س.. ثم بعد حلظات  - ليكن.. لن �

�أردف: ومل������اذ� ال �أنه�س.. �شاأبقى قلقاً حتى 

�ل�شباح.. �شاأتاأكد يف حلظة و�أعود م�شتقر�ً.

ونه�������س.. و�ش������ل �لباب.. م������ّد كفه �إىل 

�لقفل تاأكد من �إغالق �لباب باإحكام.. وعاد 

بخطو�ت������ه �إىل �لور�ء.. تذك������ر: كيف تاأكدُت 

أ�شحبه نحوي  م������ن �لقف������ل.. كان عل������ي �أن �

تاأكد.. رمب������ا يدفعه �أحد من �خلارج  بقوة الأ

وينفتح.

- ال.. ال يا عزيزي لن ينفتح.

وتوت������ر م������رة �أخ������رى.. تع������ّرق ج�شده.. 

��شطربت معدت������ه ومل يحتم������ل فنه�س مرة 

�أخ������رى يف �نهيار نف�شي حاد وجّر �لباب فلم 

ينفتح.. ب�شق علي������ه.. وعاد.. ر�أى �شحنني 

عند �لعتب������ة.. فحملهما �إىل �ملطبخ �شمهما 

�إىل �ل�شح������ون �ملت�شخة وخرج، ثم خطر له: 

ن؟ ملاذ� ال تغ�شل �ل�شحون �الآ

- لكنها ال تلزمني.

- وقد مت������وت وتبقى �ل�شح������ون هناك 

مت�شخة.. �شيقولون �إنك كنت قذر�ً.

عاد �إىل �ملطبخ.. غ�شل �ل�شحون كلها.. 

ث������م غ�شل �ملطب������خ ورتبه. ع������اد �إىل �لغرفة 

لي�شرتيح وقع نظره عل������ى فتات خبز وبقايا 

طعام.. حم������ل �ملكن�شة ورتب �لغرفة.. تذكر 

أنه مل يكن�شها من������ذ �تخاذ قر�ر �لعزلة.. قد  �

متوت يا ر�جي.. ليكن كل �شيء مرتباً. ور�ح 

يرت������ب �لكتب وي�شع كل ��شطو�نة كا�شيت يف 

علبتها: »هل تاأكدَت من �إغالق �لغاز«؟ هرع 

أد�ر �ملفت������اح ف�شدرت ر�ئحة  �إىل �ملطب������خ.. �

�لغاز، ثم �أغلقه.. وفتحه مرة �أخرى.. و�أغلقه 
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بقوة ثم فتحه قلي������اًل.. و�أغلقه بتمهل، نظر 

أو�شاخ باأ�شابعه وعاد  يف �ملطبخ.. مللم بقايا �

أن������ه مل يغ�شل يديه من  �إىل �لغرف������ة.. وتذكر �

و�شاخ �لتي �لتقطها من �ملطبخ فعاد  آث������ار �الأ �

وغ�ش������ل يديه بال�شابون.. ثم دخل �ملرحا�س 

لبث نحو ربع �شاع������ة وخرج عاد مرة �أخرى 

يغ�ش������ل يديه بال�شابون.. كان������ت �ل�شاعة قد 

بلغت �لثانية بعد منت�شف �لليل فتمدد على 

فر��شه منهكاً يُغال������ب عينيه �لنعا�س.. تذكر 

أن������ه مل يكت������ب �شيئاً ومل ي�شتم������ع �إىل �ملذياع..  �

فنه�س لكنه �رسد ب�شيء �آخر: هل و�شعُت كل 

أ �ل�شوؤ�ل يقلقه..  ��شطو�نة يف علبتها؟ وب������د�

�رسطة  أر�د �أن يهدئ نف�شه قلياًل فنط �إىل �الأ �

�لتي يتجاوز عددها �لثالثمئة كا�شيت ونظر 

�إليه������ا و�ح������دة و�حدة بتفح�������س وكانت كل 

و�حدة يف علبتها.. ثم خرج مرة �أخرى وتاأكد 

�أن �لغ������از مغلق ومن هن������اك تاأكد من �إقفال 

�لباب.. وعاد �إىل �لغرفة وهو ي�شعر بثقل يف 

روحه مل ي�شتط������ع �لنوم، �أح�س برغبة �شديدة 

يف �لكتاب������ة رغم نعا�شه �ل�شديد فحمل �لقلم 

أ يكتب ما يحدث معه من تفا�شيل لهذ�  وبد�

�ليوم وهذه �حلالة �لتي د�همته فجاأة و�لتي 

ال ي�شتطيع �أن ي�شيط������ر عليها ��شتغرق ذلك 

�إىل �خلام�ش������ة �شباحاً، عندئ������ذ فتح �ملذياع 

و��شت�شلم لنوم عميق.

عندم������ا ��شتف������اق يف �لثامن������ة و�لن�شف 

أنه مل يتخل�س بعد �أعر��س  �شباحاً.. �أدرك من �

تلك �حلالة.. فنه�س وغ�شل ثيابه.. ثم �أعاد 

غ�شله������ا.. و�شار ي�ش������ع كل �شيء يف مكانه.. 

أع������اد كتابة ما كان قد كتبه يف  ومرة �أخرى �

�لليلة �لفائتة، ويف �لو�حدة لياًل ذهب ليتاأكد 

من �إغالق �لباب.

حماولة للمواجهة 

رهاق  ها �أنت يا ر�ج������ي ت�شت�شلم لقوة �الإ

بو�ب لت�شكنك.. �إنها �شتقتلك  وتف�شح لها �الأ

ي������ا ر�جي.. �شتقتل������ك.. لن ت������دع لك جماالً 

للتنف�س.. �لو�شو�شة تبحث عن �إن�شان �شعيف 

لت�شتبد به.. تدخل �إليك �لو�شو�شة من �لنافذة، 

تخرتق������ك مع �ل�شهي������ق وت�شك������ن حو��شك.. 

فقط قوتك �لكامن������ة �خلفية مبقدورها �أن 

تطرده������ا.. هل جئت �إىل ه������ذ� �لعامل لتغ�شل 

�ل�شحون وتعيد �إغالق وفتح �لباب ع�رس�ت 

أ�شمى جئت  �ملر�ت كاملهوو�س.. ثمة مهمات �

من �أجله������ا.. �لباب �لذي فتحت������ه لن ينغلق 

رهاق قد  قب������ل �أن يق�شي علي������ك.. هاهو �الإ

�شكن������ك.. ولي�������س من �شبي������ل �إىل طرده غري 

عودتك �إىل �لفو�شى.. غد�ً �شياأتي من يتوىل 

ه������ذه �لتفا�شيل ويتفرغ للقي������ام بها. �شوف 

رهاق �لت������ي ��شتعمرتك.. �أجل  تطرد قوة �الإ

تطردها عندما تت�شارع معها بذكاء.. عندما 
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تنت�������رس عليها.. �أج������ل تطردها من حو��شك 

عندما تبد�أ يف مو�جهتها.. عند ذ�ك �شتعلن 

وهنها �أمام قوتك.. �شتعلن �شعف �لعامل �أمام 

ن�شان �خلارقة.. وكلما تبّدى �شعفها،  قوة �الإ

عادت �إلي������ك قوتك، ومن ه������ذه �النطالقة 

أو �شتكون �شعيف������اً.. �شتكون  �شتك������ون قوي������اً �

أو �شتك������ون �نهز�مياً، �أنت جئت �إىل  مو�جهاً �

�حلي������اة.. فازرع وردة قبل �أن تخرج منها، ال 

تزرع �شوكاً يف روحك. 

��شتفاق ر�ج������ي يف �لثاني������ة ع�رس ظهر�ً 

�شّبط موؤ�رس �ملذياع و�شدحت �أغنية.. طاب 

ل������ه �أن ي�شتمع �إليها.. وبع������د قليل ذّكر مذيع 

بال�شاعة و�ليوم و�ل�شه������ر و�ل�شنة وما حدث 

يف مثل ه������ذ� �ليوم خالل �لق������رن �لفائت.. 

فعرف �أن �شنة مرْت على عزلته.. �شنة كاملة 

أ�شه.. نه�س..  مل ير �خلارج.. و�أح�س باأمل يف ر�

بد� �جل�ش������د �شعيفاً على حمل �لر�أ�س.. مد 

أ�شه ومل ت�شل �ليد.. عندئذ عرف  ي������ده �إىل ر�

أ�ش������ه خرج������ت عن حجمه������ا �ملاألوف..  �أن ر�

و�رتعب.. فتح ذر�عيه وبال������كاد ��شتطاع �أن 

يتلم�س �شدغيه: هذه م�شكلة جديدة تُ�شاف 

أ�شه  �إىل جمل������ة م�شكالتك يا عزيزي. و�شع ر�

عل������ى �لو�شادة �لتي ب������دت كلفافة تبغ حتت 

حجم �لر�أ�س: ماذ� �شتفعل بهذه �لر�أ�س؟

 �شيذعر �لنا�������س من �حلجم.. �شيجعلك 

م�شخ������رة.. �شت�شته������ر و�أنت ت�������رس على �أال 

ترتك ما يُذكر بك للحظ������ة و�حدة.. هاهي 

»�لف�شيح������ة« �لك������ربى.. �شي�شفقون لك يف 

طفال باحل�شى..  �لطرقات.. �شيقذف������ك �الأ

أن������ت �ل������ذي ال ترغ������ب يف �أن ي������ر�ك �أحد  �

وال ت������ر�ه.. �شن������ة كاملة م�ش������ت.. وتو�شلت 

أ�شي������اء �أخ������رى.. �أ�شفتها �إىل  �إىل �كت�ش������اف �

مكت�شفاتك.. �أ�شبح������ت �أوعى.. و�أن�شج من 

�ل�شن������ة �لفائت������ة.. مفهومك لوج������ودك غد� 

أ�شك.. مل تعد  فكار تتعب ر� نا�شجاً.. مل تعد �الأ

لغاز ت�رس عل������ى غمو�شها.. لقد �نفتحْت  �الأ

�أمامك �حلياة.. وت�شتطيع �أن تعي�شها ب�شوية 

�إذ� �أردت.. �شن������ة كامل������ة مل ت�شتحم.. مل حتلق 

�شعرك.. ذقنك.. مل تق�س �أظافرك.. مل تذق 

حبة فاكه������ة وال قطعة حلم.. ولوال ح�شنات 

ن ميتاً باجلوع..  ز�هية لكنت �الآ

ه������ذه نهاي������ة بائ�شة.. علي������ك �أن تتوقف 

ع������ن �لتاأمل و�لكتاب������ة ليومني حتى ال متوت 

أ�شك �إىل حجم������ه �ملاألوف عندما  قد يعود ر�

يرتاح. 

��شرتخى وق������رر �لر�حة وع������دم �لتفكري 

أيام.. �أح�س باأن  باأي �أمر.. وبعد مرور ثالثة �

أ�شه قد �شغر.. عاد �إىل حجمه �لطبيعي..  ر�

وب�رسعة دخل �حلمام.. حل������ق ذقنه.. ق�س 

�أظافره وبعد قليل خرج.. �رتدى ثيابه.. �إي 
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ي������ا �شاحبي.. �شتخرج.. �ش������رتى نور �لعامل.. 

و�ل�شم�������س.. و�لن�ش������اء �جلمي������الت.. هاهو 

ن�شان مير مبر�حل.. ال يبقى ثابتاً.. وهنا  �الإ

عظمته.. هن������ا �رس ��شتم������ر�ره.. �حلياة مد 

وجزر.. فقط �ملوت يعني �ال�شتقر�ر.. �ل�رسط 

�مل�شب������ق لوج������ود �لبِحار هو �مل������د و�جلزر.. 

وهكذ� ه������ي �حلياة، �ل�������رسط لوجودها هو 

بدية تقتلك..  �حلزن و�ل�شع������ادة. �ل�شعادة �الأ

أل�شت من حلم  بدي.. �إذن � كذلك �حل������زن �الأ

ودم..؟.. حت������ى �حلجارة تنفع������ل يف �أوقات 

معينة وت�رسق يف غريها.. هل تريد �أن تعي�س 

يام  أي������ام ويف هذه �الأ ثالث������ني �شنة يف ثالثة �

تاأخ������ذ ثالثني �شنة ملاذ� ل�ش������ت �شبور�ً.. وال 

تنتظر �أن تعي�س �حلي������اة �شنة بعد �شنة؟ كل 

أب������و�ب جديدة كانت مغلقة،  �شنة تنفتح لها �

هن������اك يف �لطرقات.. يف قلب �ملدينة رو�ئح 

عليك ��شتن�شاقها. 

يف �ل�شابعة و�لن�شف �شباحاً �متّدت كفه 

أ�شه  �إىل قب�شة �لباب.. فتح������ه قلياًل.. مّد ر�

وع������اد �إىل �لد�خل: »ماذ� �شيقولون لو روؤوك 

يا ر�جي«؟! مّد خطوة ووقف �أمام �لباب: عد 

يا ر�جي �إىل مكانك. ور�وده �شعور َمْن يخرج 

من �لقرب.. ويو�جه �لنا�س يف حارته.. تقّدم 

خط������و�ت يف �ل�شارع تاركاً �لب������اب مفتوحاً، 

أنه ل������ن ينجح.. دخل  وع������اد يه������رع.. �أح�س �

�لبيت و�أغلق �لب������اب.. وعاد مرة �أخرى �إىل 

�لب������اب.. مّد خطوة بثق������ة.. ر�أى رجال يقف 

يف �ل�ش������ارع.. وع������اد م�رسع������اً �إىل �لد�خل.. 

فت������ح �ملذياع.. وبع������د قليل �أغلق������ه.. ر�شف 

ر�شفة م������اء ودنا مرة �أخرى �إىل �لباب. خرج 

بتلقائية مفتعلة.. �ش������ار خطو�ت عديدة يف 

أنه ال ي�شتطيع �أن يكمل وما  �ل�شارع.. �أح�س �

�شجعه على �لعودة تذكره بقاء �لباب مفتوحاً 

أي�شاً.. ع������اد هرولة وق������د تعّرق  و�ملذي������اع �

ج�ش������ده و�أح�س باإنهاك ت������ام يقتحم مفا�شله 

أيام  ويلقي������ه يف �لفر��س.. بعد م������رور ع�رسة �

من �ملحاوالت �لفا�شلة يف �خلروج. ��شتطاع 

�أن يقن������ع نف�شه ب�������رسورة �لكف������اح من �أجل 

�خلروج ولو ليوم و�حد، يف �ل�شاعة �لتا�شعة 

�شباح������اً خرج من بيته بع������د ق�شاء �أكرث من 

�شنة يف عزلة كاملة. 

عمى  وح������ده �حللم يبقى نقياً.. وحده �الأ

�شياء �جلميل������ة �لتي ال ميكن لك �أن  يرى �الأ

تر�ه������ا بعيني������ك.. وعندما يقدم������و� لعينيه 

�شي������اء �جلميلة  �لع������الج.. �شتف�شد تل������ك �الأ

�شو�ت وعندما  لو�ن.. وتقب������ح �الأ وتبه������ت �الأ

ول مرة �شريى �لظالم �حلقيقي  يفتح عينيه الأ

�لذي مل يره من قب������ل.. وعندئذ �إما �أن يعّود 

عينيه على هذ� �لظالم ويوهمهما باأنه نور، 

أو يفقاأهم������ا يف �أقرب فر�شة ليعود �إىل نوره  �

بدي.  �الأ
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م������رة �أخرى يحتل������ك �لبوؤ�������س و�أي بوؤ�س 

يقتلعك من ج������ذورك ال يخنقك وال يدعك 

تتنف�������س. هاهو �ل�شقاء يع������ود على ما يبدو 

�أنك �شتدفع ثم������ن �لعزلة.. يا �إلهي �أي �شيء 

�أ�شابني؟!. 

�أح�س باجل������در�ن حتا�رسه فت������ح �لباب 

وخرج �أح�������س باحلو�س يحا�������رسه خرج �إىل 

�ل�ش������ارع ومل يرحت بدت روحه تتفرغ يف حلقة 

»�إنه������ا �لنهاية« قالها وطرق �أقرب باب طرق 

بق������وة، �إنه بحاجة �إىل �أي �شخ�س يحّدثه �إىل 

خرية: َمْن..  �أي حي������و�ن، �إنها �للحظ������ات �الأ

َمْن.. جاء �ش������وت مذعور من خلف �لباب.. 

هب������ط قلبه وتر�جع �إىل �ل������ور�ء: َمْن.. َمْن.. 

حلقه �ل�شوت �لر�ج������ف �ملذعور.. وتر�جع 

�إىل �لور�ء..دخ������ل ب������اب �حلو�������س.. و�أغلقه 

ب�شمت. 

نظر �إىل �ل�شاعة كان������ت �لر�بعة فجر�ً.. 

ب������دت له �لفر�ش������ة على �شكل كف������ن.. طوى 

�ل�شفحة �لتي كتبها �رتدى ثيابه وخرج، يف 

مت������ام �ل�شاعة �ل�شابعة و�لن�شف �شباحاً كان 

مي�شي يف �ل�شارع وهو ي�شعر �أن �شبح �شوت 

أذن������ه، ويف بع�س �للحظات  ج������اره ماز�ل يف �

يتحول �ل�شوت �إىل �شبح �أمام عينيه.

�أ�شبح������ْت �حلي������اة جحيم������اً ال يطاق.. 

فقدُت �لقدرة على �ملقاوم������ة.. �أعاين حتى 

من قطرة ماء �أجرعها.. من ك�رسة خبز تاأخذ 

أم������ام فمي.. م������ن خطوة تبدو  �ش������كل �أفعى �

عماق بئر.. من حلظات  مرعبة وتهبط بي الأ

�ال�شتلقاء.. وتكرب معاناتي حلظة بعد حلظة 

وال �شمعة �أمل و�حدة يف عامل ظلمات يحيط 

حتمل كل هذ� �جلحيم؟  أنا الأ بي.. �أي خملوق �

ج������ل �أي �شيء �حتمل؟ �إنه �رس�ع خميف..  والأ

مهلك! لكن �شاأكون عنيفاً يف مقاومته.. وكل 

أفعل������ه يف عنفي هو معرفة  أ�شتطيع �أن � م������ا �

قدرتي على مدى �إقناع نف�شي باالن�شجام مع 

هذ� �جلحيم وحماولة فعل �شيء من خالله.. 

وىل للتخل�س من وطاأة  ه������ذه هي خطوتي �الأ

ثقله على كل حلظات عمري. 

- م������ا تز�ل تتعلم.. �إن������ك بحاجة �إىل �أن 

تتعلم..

- لكن �أخطائي ال تنتهي.. وهذ� يوؤملني.

خطاء �لتي خفتها، بنْت �أركانك لبنة  - �الأ

لبنة عندما ال تخط������ئ فاإنك لن ت�شيب، ما 

يفي������د �أن تكون قادر�ً عل������ى متييز �ل�شو�ب 

من �خلطاأ.. و�لطامة.. كل �لطامة �أن تفقد 

نظ������رة �لتميي������ز.. �أن ي�شت������ويل �خلطاأ على 

مفهومك. 

�أنت ل�ش������َت ُمَطالَباً من �أي جهة �أن تكون 

بال خطيئة.. ولكنك تتعلم من تلك �خلطيئة 

ومت������ّد �خلطوة نحو �حلكم������ة.. كلما تخلّف 
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�أمام روح������ك خطيئة..  خطيئة.. تنك�ش������ف 

حت������ى �إذ� علمت �أنك لن تبل������غ �آخر خطيئة 

علمت �أنك لن تبلغ �آخر �حلكمة.

- �إن خويف يت�شاعف على �مل�شتقبل 

ن�ش������ان، ال يتخلى عنه..  - �لذي �أتى باالإ

أ�شياًء طيبة..  ن�ش������ان ��شتطاع �أن ي�شن������ع � �الإ

أنه يجيد �لغن������اء وزرع �لورود..  أثب������ت � لقد �

�إن������ه خملوق ق������ادر على �أن يح������ب �أكرث مما 

ن�شان  يكره.. �أن ي�شامح �أكرث مما يعاقب. لالإ

�شاحب، �إن������ه لي�س خملوقاً �شاع من �شاحبه 

يف كوكب جمهول.

عندما متتّد يٌد لتوؤذي �شخ�شاً فاإنها لن 

ت�شل قبل �أن توؤذي �شاحبها �أوالً.

عندما متت������ّد يٌد لتعني �شخ�شاً فاإنها لن 

ت�شل قبل �أن تعني �شاحبها �أوالً.

أ�شمى م������ن �أن يُخاف على  ن�ش������ان � �إن �الإ

م�شتقبله، لكن علي������ك �أن تتوقع على �لدو�م 

ما ال ميكن له �أن يقع. 

�شتبق������ى نفحات �حلي������اة يف �لعروق هي 

�ملده�شة �شيكون باإمكان������ك �أن ترفع نظرك 

�إىل �أعلى �شم������اء �شيكون باإمكانك �أن تغو�س 

مل لبنة  أ�شف������ل �أر�س �شيكون �الأ بنظر�تك �إىل �

�حلياة �شتكون كل تلك �لذكريات قو�ئم بيت 

بنيته بطني �لروح. 

�شت�شحك لكل م������ا يهتز من حولك، ويف 

ذروة �ن�شجام������ك م������ع �لتفا�شي������ل �لناب�شة 

�شتدرك �أنك ن�شجت متام �لن�شج و�شرتق�س 

ب�رسي������ة يف ظلم������ة ال تنتهي،وبرغ������م كل ما 

�شيكون �شتبقى عالقتك باحلياة هي �لعالقة 

كرث عمقاً.  كرث ده�شة، �الأ كرث �إثارة، �الأ �الأ

تل������ك �حلياة �لتي لن تعود، هنا باإمكانك 

�أن تفع������ل كل �شيء وهناك عندما تنطفئ لن 

يكون باإمكانك �أن تفعل �شيئاً.

ثروة احلياة 

أ  بع������د �أن تنته������ي �حتفاالت �لع������امل يبد�

�حتف������ايل بع������د �أن تنطفئ م�شابي������ح �لكون 

ي�شتع������ل م�شباحي وبع������د �أن تقرر �ملو�شيقى 

�لر�ح������ة ت�شعلن������ي �أحلاين وت�������رسم �حلريق 

يف �ملخيل������ة. هل �أم�شي عك�������س �لعامل �أم هو 

أنا يقظ  أنا نائم �أم هو، هل � يناق�شني، ه������ل �

أ�شياء  ول م������رة من � أنا خائف الأ أم ه������و؟؟.. � �

أريد �لوقوف على حجم جحيمها. �حلب  ال �

مبق������دوره �أن يهز �ل�شدى، رمب������ا �أحتاج �إىل 

مل�شات حب يهند�شن������ي، يرغم عليَّ وقائع ال 

ن، وقائ������ع تولد م������ع والدتها يف  �أعرفه������ا �الآ

بدي������ة �لر�ئعة �لت������ي متنحني كل  عزلتي �الأ

أ�شباب �لتو��شل.  �

أك������ون م�شم�شاً طو�ل  لي�������س بو�شع������ي �أن �

�لوق������ت وال مظلم������اً �إنني جزء م������ن �حلياة 

ومي������وت جزء منها عندم������ا �أموت مثلما ولد 

جزء عندما ولدت. 
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ن�شان �أن ين�شى  يف حلظات م������ا ميكن لالإ

كل �ش������يء �أن يتخلى ع������ن �أحالمه �لتي تبدو 

قزم������ة �أن يحّط������م كل م������ا يقع حت������ت يديه 

وقدمي������ه وج�شده من �أج������ل �لتم�شك ب�شيء 

م������ا. هذ� �ل�شيء لي�س بو�ش������ع �أحد �أن يطلق 

عليه ت�شمية و�ح������دة، وبو�شع كل �شخ�س �أن 

يطلق عليه ��شماً يعنيه �أي ��شم يخطر بباله. 

ما يه������م �أن ه������ذ� �ال�شم يح�ش�ش������ه باملعنى. 

ن�شان مبقدورها  حلظات ما من عمر هذ� �الإ

�أن حتطمه مبقدوره������ا �أن تبنيه مبقدورها 

�أن حتيله �إىل جمن������ون، مبقدورها �أن جتعله 

عبقري������اً مبقدوره������ا �أن حت������رك عامل������اً من 

�ل�شقيع وت�رسم في������ه �لنري�ن، وبغتة يتحول 

ن�شان  ه������ذ� �ل�شيء �إىل �لق�شي������ة.. ق�شية �الإ

�لك������ربى وي�شتعد للتخلي ع������ن �لعامل كله يف 

�شبيل �لو�شول �إليه������ا وحتى يف �شعيه ي�شعر 

باالنت�شار على �لف������ر�غ �لقاتل و�لال جدوى 

ي�شعر باالنت�شار على �حلي������اة كلها، عندئذ 

فقط ي�شتيقظ فيه كل ما كان نائماً وي�شتعل 

باحلياة ويدرك كم كانت حياته فارغة.

 �رتدى ثياب������ه، حلق ذقنه، ملّ������ع حذ�ءه، 

أ�ْشع������ل �ملذياع و�لكهرب������اء وكل ما ميكن �أن  �

ي�ْشتعل يف �لغرفة وفيه وخرج. 

�شاعة �لع�������رس هذه تب������دو �أثمن �شاعة، 

�ل�شو�رع تكتظ بالنا�س و�حليو�نات �ل�شغرية: 

قطط.. دج������اج.. ع�شاف������ري.. وثمة عجائز 

حتت �ل�شم�س بالقرب من �حليطان �لرت�بية 

�ملائلة �لتي تكاد ت�شقط.

ن بو�شع������ك �أن ت������درك قيم������ة �حلياة  �الآ

وتكت�شف �أ�رس�رها وتنظر �إىل كل هذه �ملناظر 

بفرح �لعامل. �حلياة على �شو�ب ب�شكل د�ئم، 

ال ب������د من كل ما تر�ه، �إن������ك تتعلم حتى من 

دبيب منل������ة و�شوت عاه������رة وقدي�شة.. كل 

خملوق يقدم �حلياة بطريقته. 

نزغ من الو�سوا�ص 

ن ميكنن������ي �حلديث عل������ى نحو �أكرث  �الآ

جدوى بعد هذه �لتجربة �لتي رويتها.

�لو�شو�ش������ة ت�شي������ب ن�شب������ة عالي������ة من 

�لب�رس قد ت�ش������ل �إىل ت�شعني باملئة يف بع�س 

�ملجتمعات �ملنغلقة، وق������د وردت يف �لرت�ث 

�لب�رسي باأ�شكال خمتلفة 

دي������ان تقرتن بال�شيطان،  �لو�شو�شة يف �الأ

و�حلقيقة كانت معرفتنا بال�شيطان متو��شعة 

ن�شان من �أفكار، وحتى  من خالل ما ترك �الإ

دي������ان لبث������ت معرفتن������ا متو��شعة مع  يف �الأ

�لعهدين �لقدمي و�جلديد. 

�ل�شيط������ان هن������ا ق������وة تنتج �ل�������رس. لكن 

أن������ا نتعرف �إلي������ه ب�شكل �أكرث  م������ع �لقر�آن بد�

و�شوحا. 

�لقر�آن ركز على �ل�شيطان، وقدمه للنا�س 
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بال�شكل �لذي مل يتم تقدميه به من قبل. 

وميكن لنا �أن نق������ع على عالجات �أي�شا 

له������ذه �لو�شو�ش������ة يف �لدين، وذل������ك يجدي 

بالن�شبة للكثريين �لذين يوؤمنون بجدوى هذ� 

أو �مل�شاب  ن �ملري�س �لنف�ش������ي، � �لع������الج، الأ

بو�شو��������س، يعي�س حالة نف�شي������ة م�شطربة، 

يبحث عن �أي حركة قد ت�شاعده للخروج من 

أو للتخفي������ف من لهيبها عليه،  تلك �حلالة، �

فه������و عندما يكون جال�ش������ا يف مكان ويعاين 

من ح������دة حالة �لو�شو��س، ق������د يكون جمرد 

أو �شماع  أو تلقي مكامل������ة هاتفية، � �لنهو�س، �

أو روؤية �شخ�س حمبب ن  مقطع مو�شيق������ي، �

خمففا عنه. 

هن������ا نعرف �أن �ل�شيط������ان و�لذي ي�شميه 

�لقر�آن /�لو�شو��س �خلنا�س/ هو �لذي يقف 

خل������ف هذه �حلالة، وهو قوة �رس موجودة يف 

�لعامل، كما �أن قوة �خلري موجودة. 

ولكني وجدُت قوال البن �لقيم يقول فيه 

�أن �ملو�شو�س يقول: /هذ� مر�س بليت به. 

قلنا: نعم، �شببه قبولك من �ل�شيطان، ومل 

يعذر �هلل �أحد� بذلك. 

�أال ت������رى �أن �آدم وحو�ء مل������ا و�شو�س لهما 

أُخرج������ا من �جلنة،  �ل�شيط������ان، فقبال منه، �

ونودي عليهما ما �شمع������ت، وهما �أقرب �إىل 

نهما مل يتقدم قبلهما من يعترب�ن به،  �لعذر الأ

و�أنت �شمعت وح������ذرك �هلل من فتنته، وبنّي 

لك عد�وته، و�أو�شح لك �لطريق. 

فم������ا لك عذر وال حج������ة يف ترك �ل�شنة 

و�لقبول من �ل�شيطان /. 

ن�شان  وكان �لر�شول يحذر من �أن ي�شدد �الإ

أنف�شكم  دو� على � على نف�شه قائ������اًل: /الت�شدِّ

د �هلل عليكم، ف������اإن قوما �شددو� على  في�شدِّ

أنف�شهم، ف�شدد �هلل عليهم فتلك بقاياهم يف  �

�ل�شو�مع و�لديار/.

مرة �أتى عثمان بن �أبي �لعا�س �إىل �لنبي 

فق������ال: يا ر�ش������ول �هلل �إن �ل�شيطان قد حال 

 . بيني وبني �شالتي وقر�ءتي يلب�شها عليَّ

فقال: ذ�ك �شيطان يقال له خنزب فاإذ� 

ذ منه باهلل، و�تفل على ي�شارك  �أح�ش�شته فتعوَّ

ثالثاً. 

قال: ففعلت ذلك فاأذهبه �هلل عني /. 

أ�شام باأن �لنف�س هي  علي������ك �أن تعرف يا �

مارة  �أي�شاً من م�شادر �لو�شو�شة / �لنف�س �الأ

بال�شوء /. 

روي �أن �أح������د �ل�شحابة قال للر�شول: /

ج������د يف �شدري ما ت������كاد �أن تن�شق له  �إين الأ

ر�س، وتخر له �جلبال هّد�ً .  �الأ

فقال له �لنب������ي: �أوجدمتوه يف قلوبكم.. 

ميان.  ذلك �رسيح �الإ

ث������م قال: �حلمد هلل �ل������ذي رد كيده �إىل 

�لو�شو�شة/. 
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آخ������ر: /�إن �ل�شيطان لياأتي  ويف حدي������ث �

�أحدكم فيقول له: من خلق �ل�شم�س؟ 

فيقول: �هلل 

فمن خلق �لقمر؟ 

فيقول: �هلل 

فمن خلق �هلل؟ 

آمن������ت باهلل  فم������ن وج������د ذل������ك فليقل: �

ور�شوله/. 

لذلك كانت �لدع������وة يف �لتوجه �لديني، 

ن  و�لتوج������ه �لطبي �إىل جتن������ب �لتفا�شيل الأ

/�ل�شيط������ان يكمن يف �لتفا�شي������ل/. متابعة 

�لتف�شي������ل، تفت������ح ناف������ذة �إىل تف�شيل �آخر، 

وهلم جر�ً . 

ن���زغ،  ال�سيط���ان  م���ن  ينزغن���ك  /واإم���ا 

فا�ستعذ باهلل اإنه �سميع عليم/ . 

ف������كان �لدين يّذكر مبوقف �ل�شيطان من 

زينن  ن�شان: / ق���ال رب مب���ا اأغويتن���ي الأ �الإ

غوينهم جميعًا/  ر�ص والأ لهم يف االأ

تينهم من ب���ني اأيديهم  ويق���ول: /ث���م الآ

ومن خلفهم وعن اأميانهم وعن �سمائلهم/ 

يق������ول �لنبي: / �إن �شيطان������ا تفلت علي 

�لبارحة، فاأر�د �أن يقطع �شالتي /. 

أبي  جاء يف �مل�شن������د من حديث �شربة بن �

أنه �شمع �لنبي �شلى �هلل عليه و�شلم  �لفاك������ة �

آدم باأطر�فه،  يقول: /�إن �ل�شيطان قعد البن �

أت�شلم وتذر  �شالم فقال: � فقع������د له بطريق �الإ

آبائك.  آباء � آبائك و� دينك ودين �

فع�شاه فاأ�شلم، ثم قعد له بطريق �لهجرة 

أتهاجر وتذر �أر�شك و�شماءك، و�إمنا  فق������ال: �

������َول، فع�شاه  مثل �ملهاج������ر كالفر�س يف �لطِّ

وهاج������ر، ثم قعد له بطري������ق �جلهاد فقال: 

أة ويُ�شم �ملال. تقاتل فتقتل فتنكح �ملر�

قال: فع�شاه فجاهد. 

�رشية  اأث���ر الو�سوا�ص على العالق���ات االأ

واالجتماعية: 

ميك������ن للو�شو��������س �أن ي������رى منف������ذ� �إىل 

أنا�شا ر�أى  أيُت � ن�شان مهما متت������ع بحذر، ر� �الإ

�لو�شو��������س منفذ� �إليهم ع������ن طريق �لعالقة 

�لزوجية، فكان �لرجل يعي�س حالة هيجانية 

من �لو�شو�ش������ة برفقة زوجت������ه، هذه �حلالة 

لي�ش������ت �شّكا ً يف �شل������وك �لزوجة، من طرف 

زوجها، ولي�شت �شّكا ً من ِقبل �لزوجة ب�شلوك 

زوجه������ا، ولكنه �حلر�س �ل�شديد �ملفرط فيه 

�لذي يفّعل �لو�شو�شة د�خل �لنف�س �إىل درجة 

أ من  أ�شو� متقدم������ة تكون يف بع�س �ملو�ق������ف �

أو بالن�شبة  أة � �ل�شك �ش������و�ء بالن�شب������ة للم������ر�

للرجل. 

تنتقل هذ� �حلالة يف �لعالقات �لزوجية 

أتكهن  �إىل �لغ������رية غري �ملربرة، وميكنن������ي �أن �

�شذر�ت م������ن ه������ذ� �ل�ش������كل �لو�شو��شي يف 
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أة �شمحت لنف�شها �أن تنقاد بع�شا  ت�رسف �مر�

�لو�شو�شة �ل�رسيرة. 

م������ر، فرتى رجال  وميك������ن �أن ينعك�س �الأ

قام مبا قامت به ��شتناد� على ب�شعة و�شاو�س 

كان ميك������ن له������ا �أن تذهب هب������اء �إذ� متتع 

�ل�شخ�س بق������وة �شخ�شية، وبذهنية منفتحة 

بع�س �ل�شيء. 

هنا الب������د يل �أن �أعود �إىل �جلذر �لديني 

ننا نقف �أمام  يف �لتعامل م������ع �ملو�شو�شني، الأ

�لقان������ون �ل������ذي يتفق مع �لدي������ن يف توجيه 

�لعقاب �إىل �لذي������ن ميار�شون �جلر�ئم حتت 

وط������ئ �ال�شطر�ب������ات �لو�شو��شي������ة. فعندما 

دم كما يبني �لقر�آن، تلقى  و�شو�س �ل�شيطان الآ

�لعقاب لي�������س بهدف �لعقاب ل�شخ�شه بقدر 

ن�شان عليه �أن يتحمل  ما هي ر�شالة ب������اأن �الإ

كامل �مل�شوؤولية جتاه �أفعاله، وعليه �أن يقاوم 

فكار �ل�رسيرة. و�إن  �لنزو�ت، و�لو�شاو�س و�الأ

كان �آدم قد ر�أى �لت�شامح يف �نقياده لو�شو�شة 

أي�ش������اً ياأملون هذ�  بناء � �ل�شيط������ان، فكان �الأ

�لت�شام������ح، ولكان �ل�شيط������ان لوحده م�شوؤوالً 

ن�شان. وعند ذ�ك كان �لقانون  عن �أخطاء �الإ

�ملدين �أي�شا يجد نف�شه متاأثر� بهذه �لرخ�شة 

لهية.  �الإ

كل �إن�ش������ان به م�س م������ن و�شو�شة، وميكن 

ن�ش������ان �أن يعك�شه������ا وي�شتفي������د منها �إذ�  لالإ

�أم�شك بزمامها ب�شكل جيد، فياأخذ �حليطة، 

و�حل������ذر، و�ليقظ������ة، و�حلر�������س، ويتجنب 

مو�طن �ل�شك و�لريبة. 

عندما تاأخذ �لو�شو�شة جمر�ها من �إن�شان، 

ر�������س تعقيد�ً،  أك������رث كائنات �الأ يتح������ول �إىل �

وتلغز�ً، وتركيباً، و�حتقاناً نف�شياً. 

مر��������س �لنف�شي������ة و�لع�شبية �شنعها  �الأ

أنه ميتلك  ن�شان بنف�شه لنف�شه، ما هو هام � �الإ

مقدرة وح�شانة على �أال يكون �شحية لها. 

فريو�ص الو�سو�سة 

ميك������ن للو�شو�شة �أن تتح������ول �إىل فريو�س 

ينقله �شخ�س �إىل �آخر، وخا�شة يف �لعالقات 

�شدق������اء، �أو يف �لعالقات  �حلميمة ب������ني �الأ

أو �لزوجية.  بوية، � �الأ

�شوف ننظر هنا كيف �أن �لزوج ميكن له 

�أن ينقل فريو�س �لو�شو�شة �إىل زوجته: 

كان �شمو يف �خلام�ش������ة و�لثالثني يعاين 

ذروة �لو�شو�ش������ة، حتى �إن������ه �أحياناً كان يظن 

أنه ن�ش������ي نف�شه يف �لبيت، وبالفعل يعود �إىل  �

�لبي������ت، ثم يتج������ه �إىل ذ�ت �ملكان �لذي كان 

فيه دون �أن يخرب �أحد�. 

كان �شمو بكل ب�شاطة ميكن �أن يرى زلز�ال 

أو يرى  يق������ع يف �لطريق �لذي مي�ش������ي فيه، �

أو يرى  فم بئر يف باب �شي������ارة ي�شعد �إليها، �

بن������اء يت�شاقط قبل �أن مي������ر بجانبه، فيمتنع 
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من مد �أي خطوة يف تلك �للحظات �إىل تلك 

ماكن، لكنه يف �ليوم �لتايل يكت�شف �أن �أي  �الأ

زلز�ل مل يقع يف �ملدينة، وباب �ل�شيارة مل يكن 

فم بئر، و�لبناء قائم يف مكانه. وكانت زوجته 

حاديث على م�شمع  �لت������ي تروي كل ه������ذه �الأ

�ل�شيدة تعاين مر�رة هذ� �ملر�س من زوجها، 

أنها خائفة من ت�������رسب هذ� �ملر�س  وتق������ول �

�إليه������ا، وروت لها �شبب خوفها �حلقيقي من 

هذه �لعدوة، فقبل �شهر بينما كانت تتحدث 

م������ع �أختها �لت������ي كانت تزوره������ا يف �لبيت، 

وكان �شمو جال�شاً عل������ى كر�شي يف �حلو�س، 

��شط������رت �لزوج������ة للرجوع خلف������ا عندما 

�أخرجت م������ع �أختها �لف������رن �لكهربائي من 

�ملطبخ، عن������د ذ�ك �نتف�س �شمو من كر�شيه 

�شارخ������اً يف وجهها، وموبخا �إياها على هذ� 

ن�شان  �لفعل غ������ري �لالئق، وكما ق������ال �إن �الإ

بو�ب بوجهه ولي�س بقفاه.  يخرج من �الأ

م������ن يومها �أ�شب������ح يوجه له������ا �لتحذير 

�ل�شديد كي التقع يف ذ�ت �لفعل غري �لالئق، 

وكلم������ا يعود من �خل������ارج ي�شاأله������ا �إن كانت 

مر �إىل �أن  فعل������ت ذل������ك �أم ال، وو�شل ب������ه �الأ

ن�ش������ب �بنه د�شي�شا حتى يخربه �إن كانت �أمه 

عندما تخ������رج من باب �ملطبخ، تخرج مولية 

أنها ترت�جع خلفا حتى  أم � وجهه������ا �إىل �لباب �

ب،  تخرج، و�أخرب �البن �أمه مبا �شمعه من �الأ

لكنها طلبت �إليه �أن يبقي ذلك طي �لكتمان 

واليخرب �أحد�ً، ويف ذ�ت �لوقت �أ�شبح لديها 

�شعور �أن �البن �أي�شا بات ينتظر منها حركة 

أثر ب�شمة كلما وجلت �أمه  كهذه، وهو يخفي �

�ملطبخ، وكلما خرجت. 

وبهم�������س خافت �شارح������ت �ل�شيدة باأنها 

منذ يومني فقط وبينم������ا نه�شت يف �لثالثة 

�شباح������اً متجه������ة �إىل �ملرحا�������س، وقف������ت 

للحظات وه������ي تنظر �إىل ب������اب �ملطبخ، ثم 

مدت خطو�ت بطيئة وفتحت �لباب، �أدخلت 

ج�شدها ب�رسعة، ثم ��شتد�رت لتخرج مولية 

أثناء ذل������ك �رتطمت  ظهره������ا للب������اب، ويف �

قدمه������ا بالعتبة مم������ا �أدى �إىل �شقوطها على 

ظهرها من �خللف، فانتف�س �شمو من نومه 

فزعاً مع �شماع �ل�شوت، ليقع عليها باجلرم 

�مل�شهود، و يكيل لها �لركالت و�ل�شتائم.

عالمات الو�سوا�ص 

من �ملهم للغاية �أن نعرف �لعالمات �لتي 

تبدو على �ل�شخ�������س �ملو�شو�س حتى ميكننا 

�لتعامل معه وفق ما هو به من ��شطر�ب.

أف������كار خيالية  �إنه يك������ون حتت �شيطرة �

�شعبة �لتحقق، 

ت�شيطر علي������ه م�شاهد خميف������ة ر�آها �أو 

يتخيلها مثل حاالت �خليانة، حو�دث �ل�شري، 

م�شاهد مرعبة. 
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وترى يف حديثه و�شاو�س �الجرت�ر عندما 

أ�شئلة غام�شة، الميلك لها �أجوبة.  ي�شاأل �

عندما يتحدث تبدو عليه و�شاو�س طقو�س 

حركية يكررها با�شتمر�ر. 

أو ت������رى عالمات و�شاو�������س �الندفاعات  �

�لقهرية وقد نالت منه، فتنتابه رغبات نحو 

ذى بنف�ش������ه، كاأن يرم������ي بج�شده  �إحل������اق �الأ

أو يد�������س �إ�شبعه يف ماأخذ  م������ن بناء مرتفع، �

�لكهرباء، ولكنه يقاوم هذه �مل�شاعر يف حالة 

�������رس�ع ميكن لر��ش������دة �أن تكت�شفها حتى لو 

ر�أت �ملري�س يف حافلة �شري، �أو يف جتمع ما 

يف �إحدى �ملنا�شبات. 

ن�سان املو�سو�ص  �سفات االإ

 يت�شم بدرجة متقدمة من �لعناد. 

�ملي������ل �إىل �لتدقيق �لز�ئ������د يف تفا�شيل 

مور  �الأ

يعاين من �شدة تاأنيب �ل�شمري يف معظم 

خرين.  وقات �شو�ء على نف�شه، �أو على �الآ �الأ

�شخ�شي������ة جتن������ح �أحيان������ا �إىل �جلدي������ة 

�لبالغ������ة �إىل درج������ة ن�شيان ح������ق �لنف�س يف 

�لرحالت، وجتاوز �لروتني �ليومي، و�لرتفيه 

عن �لنف�س، و�للعب، و�ملز�ح. 

خر يعرتي������ه �شعور بفقد  م������ن �جلانب �الآ

م������ن، وعندم������ا تقع عليه �أح������د�ث طارئة  �الأ

كربى، اليحالف������ه �لنجاح كثري�ً يف �لت�رسف، 

أنه يتمتع بذكاء  وقد يبتعد ب�شبب ذلك رغم �

�أعلى من �ملتو�شط. 

اأ�سباب الو�سو�سة 

ميكن �عتبار �لعام������ل �لور�ثي �أحد �أهم 

ن بع�������س �لن�شب بلغت 87 % يف  �شب������اب الأ �الأ

�لتو�ئ������م �ملت�شابه������ة، و47 % يف �لتو�ئم غري 

�ملت�شابهة. 

بع������د ذلك ميكن �عتب������ار بع�س �لعو�مل 

�ملكت�شبة �شبباً هام������اً يف تفعيل هذ� �ملر�س 

لدى �رسيحة م������ن �لنا�س بدرج������ة �أعلى من 

غريها، مث������ل �لق�شوة �ل�شدي������دة يف �لرقابة 

على �لت�رسفات و�ل�شلوك �ليومي. 

ب بقوة  �أي�شاً عندما تهيمن �شخ�شية �الأ

أم������ور�ً بالقوة،  عل������ى �البن، فيفر�������س عليه �

أو �مل�شاركة يف �لو�شع  ومينعه من �لتعب������ري، �

�رسي يف �لبيت يخلو من  أو �الأُ �الجتماع������ي، �

�رسة.  �حلو�ر و�مل�شارحة �شمن �الأ

مان  أي�ش������اً ميكن لل�شع������ور بافتق������اد �الأ �

�شابة بهذ�  �شا�س لالإ �لنف�شي �أن ي�شع لبنة �الأ

�لو�شو��������س من خالل �مل�شعى �لد�ئم لتحقيق 

والده حتى  مان يف �مل�شتقبل ل������ه والأ ه������ذ� �الأ

لو كان حمققاً يف م�شتوى مقبول. وميكن �أن 

مان �لعاطفي،  يتفرع من هذ� �ل�شكل فروع �الأ

مان  مان �ل�شحي، �الأ مان �القت�شادي، �الأ �الأ

�الجتماعي.
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هن������ا ميكن �أن ت������رى �شخ�شاً وقد تعرف 

عل������ى ن�شاء كث������ري�ت، لكنه ي������رتدد يف �تخاذ 

نه اليبلغ مرحلة  موقف �ل������زو�ج باإحد�هن الأ

أة يتعرف  �ال�شتق������ر�ر �لعاطفي مع �أي �م������ر�

بها، ولذلك قد تر�ه مي�شي �لعمر دون زو�ج، 

وحتى لو تزوج، فهو �شخ�شية كثرية �لطالق، 

ومتعددة �لزو�ج، وه������ي �شخ�شية فا�شلة يف 

حياتها �لزوجية وتعاين ��شطر�بات عاطفية 

حتى وهي م�شتلقية على �ل�رسير �لزوجي يف 

ليلة �لدخلة. 

و�أن ت������رى �شخ�شاً بال������غ �لرث�ء، لو جل�س 

يف بيت������ه دون عمل ملدة مئ������ة �شنة الي�شتهلك 

مان  ربع ثروت������ه، ورغم ذلك فاإنه الي�شعر باالأ

�القت�شادي. 

أت������ي م������ن �خل������وف �لد�ئم من  وه������ذ� يا

�لوباء، و�خلوف من �لف�شل يف �ملجتمع �لذي 

يعي�شه. 

هن������اك �شبب وجيه �آخر ه������و �لق�شوة يف 

تاأني������ب �ل�شمري، وخو�������س حالة من �ل�رس�ع 

�لنف�شي �مل�شاحب ملمار�شة �لعادة �ل�رسية. 

العالج الدوائي 

غلب ف������اإن مر�ش������ى �لو�شو��س  عل������ى �الأ

�لقه������ري يذهب������ون �إىل �لعي������اد�ت �لنف�شية، 

وغالبا يكون �لعالج وفق جل�شات و�إر�شاد�ت 

�شلوكية يومية، ولكن يف حال ��شتفحال �ملر�س 

ميك������ن للطبيب �أن ي�ش������ف ملري�شه �أقر��س 

نفافر�ني������ل �مل�ش������ادة لالكتئ������اب، وكذلك  �الأ

ع�شاب.  بروز�ك �مل�شاعد يف تو�زن �الأ

خامتة احلديث:

 �لو�شو�شة ه������ي عامل مغلق من �لظلمات، 

الب�شي�������س لل�ش������وء في������ه، �لو�شو�شة وح�س، 

ن�شان فري�شة.  و�الإ

�لو�شو�شة �أحيانا ت�شيب �لطيبني �أكرث من 

أنها جنون �لعقالء.  �خلبيثني، لذلك يقال �

�لو�شاو�س ت�شتفحل وت�شتد كلما ي�شتجيب 

�مل�ش������اب له������ا، وت�شعف �إىل �أن ت������زول كلما 

يتجاهلها، لي�������س بو�ش������ع �أي دو�ء �أن ي�شفي 

�مل�شاب �إن مل يقتن������ع �أوالً باأن ما به هو وهم 

ي�شبه خي������ط دخان يتال�شى مبج������رد �لنفخ 

عليه.

¥µ
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�إذ� �شحت �ملقولة وج������ود �أخالق دون فكر، فال وجود لفكر دون �أخالق، 

خ������الق علم معياري و�لعلوم �ملعيارية هي علم �جلمال وعلم �ملنطق وعلم  فاالأ

خ������الق، وهي لي�شت علما بحد ذ�تها، ولكن مو�شوعها ي�شبح مو�شوع علم،  �الأ

نها تتعلق باملعرفة و�ل�شلوك، وهذ� ما  ن�شان، الأ خ������الق ن�شاأت مع وجود �الإ و�الأ

ن�شان من �أفعال و�شلوكيات �إىل ما و�شلنا �إليه �ليوم، ومن هنا يتبني  قام به �الإ

خ������الق تغريت بتغري �ملعرفة، وتبدل������ت منظومتها عرب �لزمن، فما  لنا باأن �الأ

خالق  املذاهب يف علم الأ

باحث �سوري

العمل الفني: الفنان علي الكفري
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م�س �أ�شبح غري �أخالقيا   كان �أخالقي������اً يف �الأ

ن، ف�شاًل عن �أن معايري �الأخالق متباينة  �الآ

ب������ني مكان و�آخر، فما يعترب �أخالقيا هنا قد 

ال يعت������رب �أخالقيا هناك، ووج������ود �الأخالق 

دي������ان، و�لدليل على ذلك قول  قبل وجود �الأ

متم  �لر�شول �لكرمي حممد )�س( �إمنا بعثت الأ

مكارم �الأخالق، فال�شعوب �لتي كانت تعي�س 

يف جاهليتها لديها معايري �أخالقية وقد ح�س 

�شالم. عليها �الإ

وم������ن خالل �ملقدمة و�ل�شي������اق يتبني لنا 

خ������الق هي �لتي �شاغ������ت �حل�شارة،  �أن �الأ

وميكننا �لقول �إن �الأخالق هي �أ�س �حل�شارة 

وعنو�نه������ا، وعندم������ا تنح�������رس �الأخالق يف 

�حل�شارة فاأعلم �أن نهايتها قد بد�أت، وكلما 

ز�دت �لف�شائ������ل بني �لنا�������س �زد�د �ملجتمع 

متا�شكاً، و�لعك�س �شحي������ح، ولكن �لف�شائل 

خ������الق ال ميكن �أن تزول م������ن �لوجود،  و�الأ

ماد�م هناك من ميثل �لعن�رس �لب�رسي.  

ومما ال �ش������ك فيه �أن �ملعرفة �لكلية هي 

تل������ك �حل�شيلة م������ن �لف�شائ������ل �لتي ي�شعى 

�إليها �لنا�س على �ختالف م�شاربهم ودرجات 

وعيه������م، فجميع �لعل������وم �لتي يت������م �لبحث 

ن�شان ورقيه  فيها هي يف جوهرها �شعادة �الإ

وحتقي������ق �لرفاهي������ة، ويف غايته������ا �ل�شعادة 

�لت������ي يبحث عنه������ا طو�ل حيات������ه، و�ملعايري 

أبعاد �مل�شاألة  �لت������ي يتوجب �تباعها، وما هي �

فعال �لتي  �الأخالقية؟ وهل تنطبق على كل �الأ

خرين  يق������وم بها �لفرد ل�شعادت������ه و�شعادة �الآ

مانة و�ل�شدق و�ملروءة و�ل�شجاعة؟ وهل  كاالأ

�شمى لل�شعادة هي حمور  تبقى فكرة �خلري �الأ

غريق؟  �لف�شيلة، كما دعا �إلي������ه فال�شفة �الإ

ل������ز�م �خللقي كما دع������ا �إليه كانط  وهل �الإ

أف������ر�د �ملجتمع هو  ك������ي ت�شود �لف�شيلة بني �

ذلك �لو�جب �لذي يتمثل������ه لتحقيق �مل�شاألة 

�الأخالقية؟ 

أر�شط������و يرى  �أن تل������ك �لقيم ال يكفي  و�

تدوينه������ا يف �لكتب، فالب������د �أن تكون �شلوكا 

معا�شا يف تعامل �لنا�������س فيما بينهم ) فيما 

يتعل������ق بالف�شيلة ال يكفي �أن يعلم ما هي بل 

يل������زم زيادة على ذلك ريا�شتها على حيازتها 

رينا  أو �إيجاد و�شيلة �أخرى لت�شِّ و��شتعماله������ا �

ف�شالء و�أخيار�، ولو كانت �خلطب و�لكتب 

ق������ادرة وحدها عل������ى �أن جتعلن������ا �أخيار� ال 

�شتحقت – كما يقول تيو غني�س – �أن يطلبها 

ثمان، ولكن  كل �لنا�������س و�أن ت�شرتى باأغلى �الأ

ل�ش������وء �حلظ كل ما ت�شتطيع �ملبادئ يف هذ� 

�ل�شدد ه������و �أن ت�شد عزم بع�س فتيان كر�م 

على �لثبات يف �خلري، وجتعل �لقلب �ل�رسيف 

)1(
بالفطرة �شديقا للف�شيلة وفيا بعهدها(.
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و�لف�شيلة و�الأخالق حتتاج �إىل �لت�شحية 

و�ل�شجاعة، فمنهم من يجاهد يف �شبيل �هلل 

نه يرى يف ذلك �أن هذ� �لفعل  ون�رسة �حلق، الأ

من �أجل �شي������ادة �لف�شيلة وبدون������ه �شت�شود 

�لرذيلة، وهذ� ما فعله �لر�شول �لكرمي )�س( 

عندما ن�شحه عمه �أبي طالب �أن يعدل عن 

هذ� �لدين فاأجاب������ه )يا عم و�هلل لو و�شعو� 

�ل�شم�������س يف مييني، و�لقمر يف ي�شاري، على 

أو  مر حتى يظه������ره �هلل، � أت������رك هذ� �الأ �أن �

�أهل������ك فيه ما تركته( وه������ذه معاناة �لدعاة 

و�مل�شلح������ني �لذين يعمل������ون لرت�شيخ مبادئ 

�الأخالق و�لف�شيلة.

أثينا من �أجل  - �شقر�ط علم �ل�شبان يف �

تقومي �أخالقياتهم، فقد طاردوه وُحكم عليه 

ع������د�م وكان باإمكان������ه �أن ينجو من ذلك،  باالإ

ولكنه رف�س �إال �أن يتابع تعليمه.

- �بن ر�ش������د �لفيل�شوف �ل�شهري �أ�شطُهد 

من �أجل ��شتغاله بالفل�شفة، و�شجن ونفي ومل 

أ �شيادة �لف�شيلة  يعباأ بذلك، لتم�شكه مبب������د�

�شمى من خالل  �لتي تدفعه غاية �خل������ري �الأ

تلك �ملب������ادئ �لتي يد�فع م������ن �أجلها، وهي 

لي�شت غاية بحد ذ�تها، و�إمنا لغايات �أخرى 

كثرية . 

يطايل، وقد  - غاليل������و �لعامل �لفلك������ي �الإ

خالف مقولة بطليمو�س  �لقائلة باأن �ل�شم�س 

ر�س، فا�شُطهد من  هي �لتي تدور ح������ول �الأ

قبل �لق�شي�شني، وطلبو� منه �لكف عن ذلك، 

ومل ياأبه بذلك.

أ�ش������كال �لوعي  خ������الق �ش������كل م������ن � فاالأ

�الجتماع������ي، و�شو�ب������ط  �جتماعي������ة تقوم 

بتنظي������م �شل������وك �لنا�������س يف كاف������ة ميادين 

خ������الق تندرج �أي�شا  �حلي������اة �لعامة،  ويف �الأ

خالقي������ة لظو�ه������ر �حلي������اة  �لتقييم������ات �الأ

�الجتماعي������ة، وكان لن�ش������اط �لنا�س �لعملي 

�لدور �حلا�شم يف ن�شوئه������ا، فبدون �لتعاون 

وبدون �لتز�مات معينة حيال �لقبيلة، مل يكن 

ن�ش������ان �أن ي�شمد يف �ل�رس�ع مع �لطبيعة  لالإ

)�إن �الأخالق ك�ش������كل من �لوعي �الجتماعي 

تنبع من �لعالق������ات �الجتماعية وتتحدد يف 

نهاي������ة �ملطاف بالوجود �الجتماعي بظروف 

حي������اة �لنا�س �ملادي������ة ولك������ن يف �إطار هذه 

 )2(
�لتبعية للعالقات �القت�شادية(.

 ي������رى �لبع�س ب������اأن �لفال�شفة هم �لذين 

�خرتعو� �أخالق �لنا�������س، وهذ� غري �شحيح 

ولكن  �أخ������الق �لنا�س ن�ش������اأت ثمرة طبيعية 

ل�������رسورة �حلي������اة �الجتماعي������ة، فاحلي������اة 

�الجتماعية �لتي لوالها حلاق �لفناء بالنوع 

ن�شانية، ممثلة يف  ن�شاين)�عترب د�ئم������ا �الإ �الإ

خرين كما لو  أ�شخا�������س �الآ �شخ�ش������ك �أو يف �

)3(
كانت غاية، وال تعتربها كو�شيلة(.
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يف  تتف������اوت  �لغاي������ات  �إن 

قيمته������ا، فهن������اك غاي������ات دنيا 

�لدنيا،  ن�شان  �الإ مرتبطة بدو�فع 

كالدو�فع �لع�شوية، وغايات عليا 

ن�شان �لعليا  مرتبطة بدو�ف������ع �الإ

ن�ش������ان �الأخالقي  »�ملثالي������ة« و�الإ

ه������و �ل������ذي ي�شتطي������ع �ل�شيطرة 

عل������ى دو�فعه �لدني������ا، وتهذيبها 

وتنظيمه������ا وجعله������ا يف خدم������ة 

دو�فعه �لعليا، وال�شك �أن م�شاألة 

خالقي������ة  �الأ للقي������م  �الكت�ش������اب 

ودور �لرتبية حي������ث يتبارى فيها 

�ملرب������ون و�مل�شلحون و�لدعاة يف 

تر�شي������خ تل������ك �لقي������م �لنبيلة يف 

نفو�س �لنا�شئة من �جليل لتكون 

أولئك  طبع و�شجي������ة يتحلون بها �

فعال �مل�شتجدة،  فر�د ��شتعد�د� ملو�جهة �الأ �الأ

في�شبح عل������م �الأخالق �رسورة من �رسور�ت 

أنها غريزية، ويرون  �حلياة، ويرى �لبع�������س �

ن�شان هو  من خالل ذلك �أن �ملز�ج �خللقي لالإ

�شورة روحه، ويتع�شب لهذ� �لر�أي �شوبنهاور 

ملاين )يول������د �لنا�س �أخيار�، �أو  �لفيل�شوف �الأ

�أ�رس�ر� كما يولد �حلمل وديعا و�لنمر مفرت�شا، 

ولي�������س لعلم �الأخالق �أن ي�شف �شرية �لنا�س، 

وعو�ئده������م كم������ا ي�شف �لتاري������خ �لطبيعي 

أ  أ يخالف مبد� وهذ� �ملبد�
 )4(

حياة �حلي������و�ن(

�أر�شطو و�شق������ر�ط باأن �لعلم ف�شيلة و�جلهل 

رذيلة،وبه������ذ� يلغي جان������ب �لتعليم و�لتاأهيل 

و�لتدري������ب، و�إلغ������اء لدور �لعق������ل ودوره يف 

��شتنباط  كل هذه �ملبادئ. 

 �أما دعاة �جل������رب و�حلتمية يف �الأخالق 

مل������اين كانط )�إن �لذي  ومنه������م �لفيل�شوف �الأ

ن�شان يف ظ������رف معني،  ي�شاه������د موق������ف �الإ

ويعرف �شو�بق ت�رسفاته يف مثل هذ� �ملوقف 

ي�شتطي������ع �أن يتنب������اأ �شادقا مب������ا �شيفعله يف 
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هذ� �لظرف �ملع������ني، كما يتنباأ �لعامل �لفلكي 

بك�ش������وف �ل�شم�س، وخ�شوف �لقمر يف �شاعة 

 كم������ا يوؤخذ على ه������ذ� �لتعريف 
)5(

حمددة(

ن�شان له م�شاعر و�أحا�شي�س  أن������ه يلغي �أن �الإ با

خر،  ودو�فع تتباي������ن درجاتها بني �حلني و�الآ

وتختلف من حالة �إىل �أخرى، مما يوؤدي �إىل 

أو ذ�ك.  مر � �ختالف يف �حلكم على هذ� �الأ

خالق:  املذاهب يف علم االأ

ي������رى �لبع�������س �أن مو�شوعي������ة �لقي������م 

�الأخالقية ه������ي ذ�تية، ولي�ش������ت مو�شوعية 

باخلري يف حني يرى �شخ�س �أن �خلري �لذي 

خر، هو لي�������س خري� بل �إنه �رس� يف  يفعله �الآ

ن�شيبت������ه و�ل�رس يف مو�ش������ع �آخر، هو خري مع 

ول، ويف بلد تتعامل بالذهب  ر�أي خمالف لالأ

جتد ما يحقق لك ذلك �ل�شيء �لكثري ويقول 

)برتر�ند ر�شل: فاإن������ك ت�شتطيع �أن ت�شتبدل 

به م������ا ت�شاء مم������ا حتتاج �إلي������ه، وهنا يكون 

أما �إذ� �ش������لَّ م�شافر طريقه  و�لذه������ب قيمة �

و�شط �شحر�ء، و�حتاج �إىل جرعة ماء، وكان 

يحمل حقيب������ة مملوءة بالذهب، فاإن �لذهب 

يف هذه �حلالة لن ي�ش������اوي �شيئا، ولن تكون 

 
)6(

أية قيمة(. له �

و�ملذهب �الأخالقي ه������و منظومة �لقيم 

ن�ش������اق �ملعرفية �لذي يرتك������ز عليها يف  و�الأ

جزئيات �ملو�شوع، ولي�شت يف كلياته �لتي ال 

ر�ء  يختلف عليها �لفال�شفة ومن هنا تتباين �الآ

أو تل������ك، ومل تكن م�شاألة  ح������ول هذه �لق�شية �

خ������الق بعيدة عن �لدر��شات �لتي تناولتها  �الأ

ن�شان عرب  أنتجه �الإ حركة �لنقد �لعقلي مل������ا �

حياته �لطويلة، لتقومي ذلك �لنتاج �لفكري، 

وت�شخي�ش������ه ب�شكل دقيق كان ذلك يف �آو�خر 

�لقرن �خلام�س ع�رس، وبد�ية ع�رس �لنه�شة 

أوروب������ة، فتن������اول �لفال�شف������ة كل �لعلوم  يف �

و�لفل�شفات �لقدمية، فاأخذ �لعقل يعر�س كل 

�شيء للنقد و�لتدقيق و�ال�شتق�شاء، وم�شاير� 

حلري������ة �لفكر، مما جعله ينظ������ر �إىل �لنتاج 

�لفكري و�ملادي ب�ش������كل مغاير ملا كان عليه، 

ي�شوب������ه نوع من �لتدقيق و�لفح�س، ويقومها 

تقومياً جديد�ً، ومل يقت�رس على جانب و�حد 

من �لعلوم، بل تناول �إىل جانب علم �الأخالق 

عل������وم �أخرى كعلم �لنف�س و�الجتماع، وكانت 

هذه �لدر��شات متي������ل �إىل �لو�قع و�حلقيقة 

وهام، ف�ش������اًل عن �أن  ح������الم و�الأ ولي�������س لالأ

هذه �لدر��شات من جو�ن������ب متعددة �إظهار 

ن�شان م������ن قوى وملكات، وهذ�  كل ما يف �الإ

أنتج  بح������د ذ�ته هو نوع م������ن �لف�شيلة، وقد �

تغيري� يف قيم������ة �لف�شائل، فلم يعد لف�شيلة 

ح�ش������ان مثال تل������ك �لقيم �لك������ربى، �لتي  �الإ

كانت لها يف �لقرون �لو�شطى، و�شار للعدل 

�الجتماعي قيمة مل تك������ن له من قبل، وعند 
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�نغما�س �لغرب يف طريقة �لتفكري �الأخالقي 

بهذه �ل�شورة �ملفرطة يف �ملادية، و��شتعا�شة 

ذل������ك يف قيمة �لقانون و�لنظ������م �لتي مل تعد 

ن�شان، بحجة حرية  خرى ملزم������ة لالإ هي �الأ

�لفرد �لكاملة، ويب������دو �أن م�شاألة �حلرية يف 

مفهومه������م ال حتده ح������دود، ومن هنا ندرك 

�ملجتمعات  لتف������كك  �لبد�ي������ات �حلقيقي������ة 

�لغربية، ولكن �ملالح������ظ باأن نتاج �لعقل يف 

�ل�������رسق كان مغيبا من تل������ك �لدر��شات، مع 

ق������ر�ر �لتام �أن �لفعل �الأخالقي تر�فق مع  �الإ

ن�ش������ان، وكان منبع �حل�شارة، فاأين  وجود �الإ

ح�شارة �ل�������رسق �لذي ي�ش������كل ن�شف �لكرة 

ر�شية يف هذ� �ملجال.  �الأ

 وم������ن هن������ا ب������د�أت تاأخ������ذ �لدر��شات 

�الأخالقية مبنهجية �ملذ�هب وتفرعت عنها 

�لكثري من �الجتاهات و�خل�شائ�س و�ل�شمات 

�لت������ي ترتك������ز عليه������ا يف جان������ب دون �آخر، 

و�لفائدة منها تدلل على �أهمية ذلك �جلانب 

ويبقى يف حي������ز �لدر��شة ولكنه لن يكون هو 

�شا�ش������ي وخا�شة فيما  �ملرتكز �لوحي������د و�الأ

ن�شان ويعترب دي������كارت �لفيل�شوف  يتعل������ق باالإ

�لفرن�شي لي�������س موؤ�ش�������س �لفل�شفة �حلديثة 

فح�ش������ب، بل هو من و�شع للعل������م و�لفل�شفة 

مبادئ جديدة لل�شري عليها �أهمها:

1- �لت�شليم ب�ش������يء ما مل يفح�شه �لعقل 

ويتحق������ق من وج������وده، فم������ا كان مبنيا على 

�حلد�س و�لتخمني وم������ا كان من�شوؤه �لعرف 

فقط يجب �أن ي�ُرف�س.

2- يجب �أن نبتدئ بالبحث عنه باأب�شط 

أ�شهلها، ثم نتو�شل منها �إىل ما هو  �شياء و� �الأ

�أكرث تركب������ا و�أغم�س فهما حت������ى ن�شل �إىل 

�ملق�شود. 

3- يجب �أن ال نحكم ب�شحة ق�شية حتى 

نتحقق منها باالمتحان. 

كما ي�ش������ري كانط يف كتاب������ه »نقد �لعقل 

�لنظري �خلال�س«�أن �أي علم يجب �أن يحاط 

ح�شا�س هي  بالقو�نني، �أما ق�شايا �ل�شعور و�الإ

ح�شا�س كذلك،  فردي������ة ومتفاوتة، وما د�م �الإ

فهل يحقق �ملنفعة؟ وهل كل �إح�شا�س و�شعور 

ميكن �أن يحقق �لف�شيلة وهل يكفي ذلك؟

وهن������ا ونح������ن ن�ش������ري �إىل م������ا توخينا به 

للدر��شة و�لتبويب م������ن حيث �ملذ�هب �لتي 

أولئك �لفال�شفة  تاأخذ �ل�شمة �لعامة لنظرة �

يف �مل�شاألة �الأخالقية من حيث طبيعة وجوهر 

هذه �الجتاهات ع�شى �أن نكون قد وفقنا يف 

ذل������ك يف �إعطاء مقارن������ة وتف�شيال عن تلك 

�الجتاهات، وهل كان كل مذهب مبعزل عن 

خ������ر؟ و�إذ� كان ذلك غ������ري ممكن، فلماذ�  �الآ

أولئك �لفال�شفة �إىل تلك �الجتاهات؟  تفرق �

كل و�حد ين�شد �شالته.
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1- مذهب احلد�سيني: 

ن�شان  يرى �أ�شحاب ذلك �الجت������اه �أن �الإ

ي������درك �خل������ري و�ل�������رس بو�شوح عقل������ي تام 

ومبا�رس، فاالجتاه �لرئي�شي يف علم �الأخالق 

أك������رب مذ�هب فل�شفة  يعرب عن������ه مذهب من �

خ������الق، وه������و �ملذه������ب �حلد�ش������ي، وهو  �الأ

�شا�شية  �الجتاه �لتقليدي يف علم �الأخالق �الأ

ن�شاين،  هي �أن ي�شع �ملث������ل �لعليا لل�شلوك �الإ

حي������ث ي�ش������ع �لقو�ع������د �لتي حت������دد مدى 

فعال وم������دى �شو�بها، ويدر�س  ��شتقام������ة �الأ

ق�شى باعتباره غاية يف ذ�تها يطمع  �خلري �الأ

�لنا�������س �إىل �لو�شول �إليها، و�أن هناك غايات 

ن�شان، فم������ن �لنا�س �لذي  كث������رية يف حياة �الإ

خر  أو �ملجد، وبع�شهم �الآ يجري ور�ء �ل�شهرة �

ي�شعى ور�ء جمع �ملال، وهناك غايات �أخرى 

ن�شان، فالبع�������س منهم  ين�شد �لعلم  ل������دى �الإ

و�ملعرفة ..�إلخ .. وهذه كلها ال تعترب غايات 

أبعد منها  نها جمرد و�شائل لغايات � ق�شوى، الأ

على نحو ما ذهب �أر�شطو يف حتليله لل�شلوك 

لو�ن »�خلري« �لتي ي�شعى  �لب�رسي وحتديده الأ

�إليها �لنا�س.

�إن �أ�شح������اب هذ� �ملذهب يعتمدون على 

ن�شان  �جلانب �حلد�س �لعقل������ي ويرون �أن �الإ

فيه نو�زع للخري كم������ا فيه نو�زع لل�رس وهذ� 

ما دعا �أ�شحاب ذل������ك �ملذهب يف تبيان �أن 

ن�شان البد �أن  كل �لت�رسفات �لتي ي�شلكها �الإ

ي�شعه������ا يف ميز�ن �حلد�������س و�لعقل، ونحن 

نقول لو مل يكن ذلك ملا نتجت كل هذه �لعلوم 

و�ملعارف وهذ� يعود لف�شل �حلد�س �لعقلي 

�لذي ياأخذ بالتجري������ب لتتعزز �لنظرية كما 

يذهب �حلد�شيني �إىل �لقول �أن علم �الأخالق 

علم معياري، ولي�س علما و�شعيا. 

و�ملذه������ب �حلد�شي كان رد� على فل�شفة 

أ  »هوب������ز« �حل�شية �لت������ي تعتمد عل������ى مبد�

ن�شان ما يكف������ل حياته  ناني������ة، وفع������ل �الإ �الأ

وبقائه.

2- املذهب الو�سعي: 

ي�ش������كل هذ� �ملذهب �جتاها �آخر يف علم 

خ������الق م������ن حيث نظرته������م �إىل جمموعة  �الأ

مفاهيم ومعطيات، فاملذهب �لو�شعي يرف�س 

�أ�شحابه �لنظ������رة �حلد�شي������ة �ل�شابقة لعلم 

�الأخالق، ويذهبون �إىل �لقول �أن �خلري جمرد 

��شطالح تعارف عليه �لنا�س يف زمان ومكان 

حم������دد، وهو يتغري بتغري هوؤالء �لنا�س ويتغري 

�أي�شا عند تغري �ملعرفة و�لتفكري عند �لنا�س 

يف ع�رس و�ح������د، وبهذ� رف�������س �لو�شعيون 

�لت�شلي������م بوجود علم �الأخالق كمعياٍر يبحث 

ن �لعلم يجب �أن يبحث  فيما ينبغي �أن يكون الأ

مب������ا هو كائن، وبهذ� �نتقل مو�شوع �لفل�شفة 

ن�شاين مبا  خالقي������ة من در��شة �ل�شلوك �الإ �الأ
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ن�شان �لذي  هو كذلك �إىل بحث يف �شلوك �الإ

يعي�س يف جماعة معينة حتيا يف زمان معني 

وم������كان حم������دد، وحتولت غايته م������ن و�شع 

ن�شاين �إىل و�شف لهذ�  مثل علي������ا لل�شلوك �الإ

ف������ر�د و�جلماعات �لب�رسية  �ل�شلوك لدى �الأ

ومن �أعالم هذ� �ملذهب �أوج�شت كونت ودور 

كامي وليفي بريل وغريهم، فريون �أن �الأخالق 

يج������ب �أن تكون علما و�شعي������ا كما فعلو� يف 

علم �الجتماع، و�أال ت�شتنبط من علوم �أخرى 

وتظ������ل �الأخالق لها قو�نينه������ا �خلا�شة بها، 

خرى، وي�شفه  ولكنه������ا تظهر بني �لعل������وم �الأ

أنها ظو�هر تفر�������س نف�شها  �لباح������ث عل������ى �

عليه وهي يف �ملا�شي و�حلا�رس، وي�شتخل�س 

منها بع�������س �ملعايري و�أن �لدرو�س �الأخالقية 

�لت������ي قدموها يف علم �الأخالق وعلم �لنف�س 

ن�شاني������ة، فهم يف جم������ال فال�شفة �أخالق،  �الإ

ولي�س �أ�شح������اب مذ�ه������ب �أخالقية باملعنى 

�لدقيق، وهذه مغاالة فرويد يف هذ� �الجتاه 

للتحليل �لنف�شي للجو�نب �الأخالقية )و�حلق 

خذ بنتائج �لتحليل �لنف�شي يف �الأخالق  �أن �الأ

يه������در �لقيم و�ملعاين �لتي يق������وم عليها قيم 

�خلري و�ل�رس و�لو�ج������ب و�ل�شمري، و�لطهارة 

�الأخالقية و�لن�شبية ذلك �أن �لتحليل �لنف�شي 

ي������ربر كل �شلوك، وال يف������رق بني طيب و�آخر 

�رسي������ر، بل يرتد كل �ش������يء �إىل فكرة �ل�شوي 

و�لال�ش������وي، وهاتان �لفكرت������ان مبعزل عن 

)7(
�خلري و�ل�رس �الأخالقيني(.

�إذ� كان ي������رى �لو�شعيون �أن هذه �ملبادئ 

�لتي �أوجب������ت �شياغتها للفع������ل �الأخالقي، 

وبه������ذ� ال ي�شتطيع �أحد من������ا �أن يفا�شل بني 

أو ذ�ك  مبا ميكن �أن ي�شهم يف  ه������ذ� �لفعل  �

أيهما �أف�شل ويحقق �خلريية.  تقدمي �

و�إذ� كان ذلك �لنم������ط �شائد، فال ميكن 

آخ������ر بالن�شبة للفعل  �أن يتمي������ز ع�������رس دون �

خالق������ي، ول�شاغ �ملجتم������ع و�لعامل، قانوناً  �الأ

�أخالقّياً قاباًل لكل زم������ان ومكان، و�إذ� كان 

هذ� �ل�رسط �شحيحا، فلم������اذ� كانت �لعلوم 

وجوهره������ا �لذي يف حيثياته هو تقدمي فعل 

�أخالقي ولتتحق������ق مقولة �شق������ر�ط )�لعلم 

ف�شيلة و�جلهل رذيلة(. 

ولهذ� ال ميكن �العتماد على �حلد�شيني 

لكي ال يبقى علم �الأخالق دون �شو�بط، وال 

ميكن �العتماد عل������ى �لو�شعيني ب�شكل كلي، 

وله������ذ� يتباي������ن �لفعل، وتتف������اوت �لقدر�ت، 

وتتعدد �الجتاه������ات يف تقدمي ما هو �أقرب 

�إىل حتقي������ق غاي������ة �الأخالق بق������در غاية ما 

مة  أو الأ كرث �رسيحة م������ن �ملجتمع، � حتقق������ه الأ

من �الأمم. 

ال ميكن �أن نعتمد ب�شكل مبا�رس على �أحد 

�الجتاه������ني �شو�ء  و�لو�شع������ي )�لتجريبي(، 
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ن كل و�حد منهما  أو �ملعياري)�حلد�ش������ي( الأ �

ي�ش������كل حال������ة تطرف، وال ميك������ن �أن يحقق 

ب�شكله �ل�رسف، و�إذ� ما حتقق ما فائدة هذه 

قو�ل، فاإذ� كانت هذه �ملو��شيع  �لنظريات و�الأ

قد حتقق فع������ال �أخالقيا، ولكن ال ميكن �أن 

يتوق������ف عند هذ� �حل������د بالن�شبة ملا يحققه 

نه متو�لية هند�شية، وما  �لفعل �الأخالقي، الأ

ن�شان هو يف بع�س �حلاالت يجتمع  ين�شده �الإ

�لتجريبي و�حلد�ش������ي )�لذ�تي و�ملو�شوعي( 

مع������ا يف فع������ل �خل������ري، ومع������اين �الأخالق، 

فالذ�ت������ي يخ�س مقوم������ات �ل�شخ�س �لذي 

خالق������ي، �أما �ملو�شوعي هو  يقوم بالفعل �الأ

ما ميك������ن �أن يركز عليه �ل�شخ�س لفعل دون 

�شو�ه �أي �ملعنى �ملفا�شلة بني �أمرين يجد فيه 

�لف������رد نف�شه �أميل �إىل فع������ل هذ�، دون ذ�ك 

أنه توفرت لديه �لبيئة يف مكان  يف ح������ني لو �

آخ������ر، الختار �ل�شيء �لذي مل يختاره يف �ملرة  �

وىل، وق������د يكون يف مو�شع ثالث ال يختار  �الأ

كليهما، ويعترب ذلك �رًس� وفعله ال �أخالقيا.

نانية(:  3- اأخالق املنفعة )االأ

ترتك������ز �لنظرة �الأخالقية عند  »هو بز« 

نانية )�أي �أن �لنا�س جميعهم  على �لفكرة �الأ

يت�شارع������ون كما تت�ش������ارع حيو�نات �لغابة( 

ن�ش������ان �لقوة �عت������دى على  ف������اإذ� تهي������اأ لالإ

�ل�شعيف، ولو ��شتطاع �لق�شاء عليه لق�شى 

عليه و��شتحوذ على ممتلكاته، وبهذ� يعاك�س 

غريق، يقول هوبز )�إن  »هوب������ز« �لفال�شفة �الإ

ن�شان ينفر بطبعه من �الجتماع بغريه من  �الإ

�لنا�������س، فهو مي������ال �إىل �لعزلة �أكرث مما هو 

وكذلك يرى هوبز �أن 
 )8(

ميال �إىل �جلماعة(

أ �ملنفعة  �جلان������ب �الأخالقي يرتكز على مبد�

فعال  ن�شان بقائه وكل �الأ �لتي حفظت على �الإ

و�ل�شلوكيات �الأخالقية ما هي �إال جانب من 

نانية، و�أن حب  �ملنفعة يف �إط������ار �لغريية و�الأ

�لذ�ت يرى من خالله �أن �مل�شفق يدفعه فعل 

�خلري م�شحوب������ا بلذة �لزه������و �لتي يح�شل 

عليه������ا من �لعامة مبا يفعل������ه من خري حتى 

�إن تطل������ب ذلك �متالكه للق������وة، وبهذ� يكون  

مذه������ب هوبز هو ذو م�شلح������ة �أو منفعة يف 

ن�شان، ورمبا تدخله  �لفعل �ل������ذي يقوم به �الإ

أو �ملنفع������ة بالهمجية لذلك  هذه �مل�شلح������ة �

ن�ش������ان �لهمجي ال يع������رف �إال م�شلحته،  �الإ

ن�ش������ان عند هوبز )همجي �رسير بطبعه،  فاالإ

ينفر بفطرته من �الجتماع بغريه من �لنا�س، 

و�لتعاق������د �إمنا قد جاء من رغبة كل فرد يف 

 وتو�شف 
)9(

�أن ياأمن على نف�شه من �رس �أخيه(

�لفل�شفة �الأخالقية عند هوبز باأنها تاريخية، 

ولي�شت علمية، وهي ال تاأخذ باأ�شباب �لتطور 

خرى �أي�شا ذ�ت مغزى  و�لتقدم �لتي هي �الأ

خ������الق �ملنفعية، قد  نفعي. )�إن �أ�شحاب �الأ
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�رتكبو� جميعا نف�س �خلطاأ، �إنهم طاملا دعو� 

أنت�ُهَج هذ�  أ�شا�س � �لنا�س �إىل �ل�شلوك عل������ى �

�ل�شبيل لكي حت�شل على �ل�شعادة، و�إذ� �أنت 

مل تنتهج ذل������ك �ل�شبيل �لذي ر�شمناه لك فلن 

ألي�������س هذ� دعوة �إىل  ت�ش������ل �إىل �شيء منها، �

خالقي������ة يف نظري �أجرة تق������دم، لكن �إذ�  �الأ

أنانية  ألو�ن �ل�شلوك �لفا�شلة �إمنا هي � كانت �

مقنع������ة، و�إذ� كان كل �إن�ش������ان ي�شعى بالنهاية 

�إىل منفع������ة خا�شة، فاإن علينا �أن نالحظ �أن 

ألو�نا كثرية من �ملناف������ع ي�شعى �إليها  هن������اك �

ن�ش������ان، وهي كلها تهم������ة �شخ�شية، وبهذ�  �الإ

وهوبز 
 )10(

أناين بطبعه(. أنه � ن�شان � ي�شف �الإ

يف �لنهاي������ة يوحد بني �لل������ذة و�خلري، وبني 

مل، فاخلري كما يقول هو ما يوؤدي يف  �ل�رس و�الأ

�لنهاي������ة �إىل لذة �أو م�شلحة �أو منفعة للفرد، 

ن�شان يعترب خرًي�  لهذ� يقت�شي �لق������ول �أن �الإ

مب������ا يتفق مع �شهوته ورغبته، فكل ما يحقق 

�لرغب������ة فهو خري، وكل م������ا يعيقها فهو �رس، 

أتباع هذ� �ملذهب ه������رني مور ور�لف  وم������ن �

كودرث و �شموئيل كالرك. 

4- اأخالق املنفعة )ال�سعادة واللذة(:

ال يختلف هذ� �ملذهب عن مذهب �ملنفعة 

ناني������ة( ولك������ن �الختالف ه������و من حيث  )�الأ

حتقيق جان������ب �ملنفعة �لت������ي ير�ها دعاتها 

مب������ا حتققه م������ن �شعادة ول������ذة، ومن �أعالم 

ذل������ك �ملذهب جرمي بنتام - و�شتيو�رت مل، 

وهم������ا ي�شرتكان يف تل������ك �ل�شيغة من حيث 

�ل�شع������ادة و�لقيمة، و�لتي ال تخرج عن نطاق 

�لنفعية، يعت������رب �أن �ملذهب �لنفعي له جذور 

قدمية، و�أن بنتام، وميكن �إيجازه يف �شوؤ�لني، 

ول: ما �لذي تعني������ه بالفعل �ل�شو�ب؟ �أن  �الأ

يوؤدي �أف�شل �لنتائج، �لثاين: ما هي �لنتائج 

ذ�ت �لقيم������ة؟ �إن �ل�شعادة هي ذ�ت �لقيمة، 

جابت������ني معا ح�شلنا على ما  و�إذ� جمعنا �الإ

فعال �شو�با  قال������ه »�شتيو�رت مل« تك������ون �الأ

بالن�شبة �إىل ما حتققه من �شعادة،و�لف�شيلة 

لدي������ه هي بب�شاطة �أن نتعود حتقيق �ل�شعادة 

أو لغرينا من �لنا�س، لقد عرب  نف�شنا � �ش������و�ء الأ

ن�شانية، و�إن حتقيق  بنت������ام بو�قعية �حلياة �الإ

�ل�شع������ادة من خالل �لفعل �الأخالقي، و�لذي 

مبوجب������ه يتح������دد ذلك �لفع������ل مبدى �خلري 

و�ل�������رس، لق������د كان يهدف بنت������ام �إىل حتويل 

خالقي������ة �إىل علم و�قعي  هذه �لدر��شات �الأ

ن�ش������ان، و�إن �لفعل �الأخالقي  مي�������س حياة �الإ

كرب مق������د�ر من  مب������ا ميك������ن �أن يحقق������ه الأ

و�شع �رسيحة من �ملجتمع،  �للذة و�ل�شع������ادة الأ

ومن هذه �لز�وية تتح������ول �الأخالق �إىل علم 

فعال  ح�شاب لتقدير، ما ينج������م عن هذه �الأ

م������ن لذ�ٍت و�آالم، ويتطابق مذهب �للذة عند 

أ �للذة  ن�شان لهذ� ي������رى بنتام �أن مبد� بني �الإ
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هو �إ�شباع حاج������ات ودو�فع �إن�شانية تتطابق 

مع بني �لب�رس، وه������و بذلك يرف�س �أن يقول 

ن�شان �أن يفعل كذ�، ولكن عليه  ينبغي على �الإ

ن�ش������ان �أن يفعل  �أن يق������ول �إن م������ن طبيعة �الإ

أ �لعام حول �مل�شاألة  كذ�، وبهذ� يخالف �ملبد�

خ������الق ما يجب �أن تكون  �الأخالقية، باأن �الأ

ولي�س مبا ه������و كائن، ومن هن������ا �هتم بنتام 

بو�شع علم ح�ش������اب لقيا�س �للذة وما نقارن 

أمل �أي�شا ليتفا�شل �لفعل  مع ما يحدثه م������ن �

�الأخالقي بني �خلري و�ل�رس. 

وقد ق�ش������م �للذ�ت �إىل �شب������ع م�شتويات 

 
)11(

و�ملوؤرخني قد ق�شموها �إىل �أربع جمموعات

)�ل�ش������دة: فالتيق������ن من حتق������ق �للذة ومدى 

ن  �حتمال حتققها، فالفع������ل �لذي يحقق �الآ

لذة يف�ش������ل فعاًل �آخر يحققه������ا فيما بعد، 

�خل�شوب������ة: �أي ما يحتمل �أن يتولد عنها من 

مل، �ل�شمول  لذ�ت، �ل�شفاء: �أي جتردها من �الأ

و�ل�شعة: وير�د به م������دى �متد�دها �إىل عدد 

�لذين يتمتع������ون بها و�لفكرة و�ل�شمول عنده 

خطرها �مللحوظ يف تكييف مذهبه.

ولكن �أمام ه������ذ� �حل�شاب �شتكون هناك 

عدم جتان�س بني �للذ�ت، فال ميكن �أن نقي�س 

أو �لطعام، فال ميكن  لذة �لقر�ءة ولذة �حلب �

�أن تقا�س �إال مبعيار معني، و�إال �شيحتاج �إىل 

معيار مايل لكي ن�شل �إىل و�شع معيار معني 

لهما و�لتفا�شل بني �للذ�ت وغريها، ومع ذلك 

أ�شا�س  فقد و�شع بنتام مذهب �الأخالق على �

خرين  ن�شان لالآ �لل������ذة، وبقدر ما يقدم������ه �الإ

ن�ش������ان بالتعاطف  م������ن لذة، لذل������ك يعمل �الإ

ن  خرين وحمو �آالمهم وكاأنها �آالمه، الأ م������ع �الآ

ن�شان هو �جتماعي بالفطرة وهو يرف�س  �الإ

�لعزلة، فالتجريبيون ال يروق لهم يف فل�شفة 

�الأخالق �العتم������اد على �لنو�يا، ولكن نتائج 

أو  آثاره �شاهد� عل������ى �شالمة �لفعل � �لفعل و�

�شذوذه )وله������ذ� حتققت �لنزعة �لو�قعية يف 

خ������الق ال تهدف �إىل  خ������الق و�أ�شبحت �الأ �الأ

أولياء وقدي�شيني، بل ترمي �إىل توجيه  خل������ق �

ن�ش������اين �إىل �إ�شعاد �ملجتمع بقدر  �لن�شاط �الإ

م������كان، وح�شاب �للذ�ت ما هو �إال حماولة  �الإ

  
)12(

ن�شان(. لتقدير جهود �الإ

ن ت�شع  خ������الق ت�شع������ى الأ �إن فل�شف������ة �الأ

ن�شان وفق در��شة  مثال �أخالقية و�شلوكية لالإ

�ملجتم������ع �لذي يعي�������س فيه ب������كل تفا�شيله، 

خالقي������ة ومن  وبالت������ايل ت�ش������اغ �لنظ������م �الأ

�لو�قعي������ة �لتي يطمح بنتام ل�شياغتها مبنية 

عل������ى �شيان������ة كر�مة �لفرد �ل������ذي يجب �أن 

يتماهى م������ع �ملجتمع، وي�شع������ى لتطبيق كل 

�لنظم �الأخالقية �لتي و�شفه، يختلف بنتام 

خري �شل������ب حرية �لفرد،  ع������ن هوبز حيث �الأ

و��شتق������الل ذ�ته و��شعا �ملرجع �الأخالقي له 
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هي �لدول������ة، وحاكمها ويجب �إطاعته ر�غبا 

أو كارها. �

�أما فل�شف������ة �شتيو�رت مل تاأخذ نزر� من 

�لنظري������ة �الأخالقية �لتي تعتمد على �لو�زع 

أمل  خالق������ي �أال وه������و �ل�شمري ف������ريى �إن � �الأ

نه يقابله لذة ال  الم، الأ �ل�شمري من �أق�شى �الآ

تتناهى هي �لر�شا �الأخالقي �لذي ي�شت�شعره 

ن�شان عن  �ل�شمري �ملطمئن، له������ذ� يبحث �الإ

�ل�شعادة. 

�إن غاية �ل�شعادة ه������ي حتقيق �أكرب قدر 

م������ن �للذة كم������ا وكيفا، وهو غاي������ة �ل�شلوك 

�الأخالقي، و�أن بنت������ام �أقام مذهبه �جلمعي 

أ�شا�س �للذة �ل�شيكولوجي،  على �لفردي على �

أم �مل�شلحة  و�إن �ملنفع������ة �لفردي������ة هي ت������و�

�لعام������ة، وكان �شعار مذهبه هو حتقيق �للذة 

أ �ملنفعة يف  كرب عدد من �لنا�������س، و�إن مبد� الأ

مذه������ب مل يتطلب من كل ف������رد �أن ين�شف 

غ������ريه، ويخل�������س يف طلب منافع������ه �إن�شافه 

لنف�شه و�إخال�شه يف �لتما�س لذ�ته ومنافعه 

أ  �خلا�شة، وبهذه �حلالة مياثل كانط يف �ملبد�

خرين  �لثاين يف �لو�جب يف �أن تتعامل مع �الآ

متمث������ال يف �إن�شانيتك، و�إن �الأخالق �ملنفعية 

�لكامل������ة تبدو يف قاع������دة موؤد�ها �أن تعامل 

�لنا�������س مبا حت������ب �أن يعاملونك ب������ه، وهذه 

�شا�شية �لتي تدعم كل �لنظريات  �لركي������زة �الأ

و�ملذ�هب �الأخالقية، يق������ول مل »�إن قاعدة 

�ل�شلوك �الأخالقي ه������ي بال�رسورة �أن نفعل 

خرين، ما نح������ب �أن يفعلوه من  م������ن �أجل �الآ

�أجلنا«.

5- اأخالق العاطفة:

�إن م������ن دعاة هذ� �ملذه������ب ديفيد هيوم 

أو �ل�رس متوقفا على  فهو يجعل معنى �خلري �

�لنوع �لب�رسي دون �شو�ها من �لكائنات �حلية 

ن�شانية  خرى ومن خ�شائ�������س �لطبيعة �الإ �الأ

هي �لعو�طف �لتي ت�شكل ذلك �ملذهب وهي 

تعاك�������س مذهب �لو�ج������ب، ف�شال عما يقال 

عن �أخالق �لو�ج������ب هي �أخالق ر�كدة �لتي 

تنق�شه������ا �لقوة �ملحرك������ة �أال وهي �لعاطفة، 

أنه يعرف  �إن نظريت������ه �شيكولوجي������ة طامل������ا �

ألو�ن من �النفعال وهي  �خلري و�ل�رس باأنهما �

لي�ش������ت ذ�تية خال�شة باملعن������ى، �إن مل ي�شوبها 

�شياء  نوع م������ن �لعاطفة، وكذلك ي������رى �أن �الأ

�شياء �خلرية تثري عند  خري وبع�شها �شيِّئ و�الأ

جميع �لنا�س �أو معظمهم �نفعاالت ��شتح�شان 

�شياء خرية. ن هذه �الأ الأ

كما ير�ه������ا »ماك�س �شيل������ر« �أن �لعاطفة 

لز�م �خللقي.. ف������اإن �أخالق  هو م�ش������در �الإ

�لعاطفة هذه تخالف يف وقت و�حد �أخالق 

�لو�جب و�أخالق �لعقل .
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6- مذهب الواجب: 

ن�شان  �إن �أف�ش������ل ما ميك������ن �أن يقدمه �الإ

أد�وؤه لو�جبه  ق�شى، وهو � لنف�شه هو �خلري �الأ

وحتقيق �شعادته، و�إن ذل������ك �لو�جب متعلق 

باأم������ور �لقو�ن������ني و�ل�رس�ئ������ع �خللقية، وهي 

مفرو�شة على كل �إن�شان ولكن حتقق �مل�شلحة 

�لعامة، وبهذ� تع������ددت �ملذ�هب �الأخالقية 

أنه������ا مرتبط������ة بالقان������ون �لذي  � وخا�ش������ة 

يتطاب������ق ويدركها �لعق������ل ومتعلقة بالقو�نني 

لهي������ة و�لو�شعية لهذ� ح������دد مو�شوع علم  �الإ

�الأخالق نف�شه من جدي������د كقانون �أخالقي 

وهو جمموعة قو�ع������د مفرو�شة على �لنا�س 

ن�شاين  جميعا وقد و�شعت لهد�ية �ل�شلوك �الإ

و�إر�شاده )�أن �مل�رسوعية �لتي �فرت�شها كانت 

من جهة وما يت�شف بها �لفعل �الأخالقي من 

أر�د �أن ي�رسق  جهة �أخرى، لنفر�س �أن �إن�شاناً �

فاإنه �إذ� ما ��شت�شلم ل�شهوته يكون عمله بعيد� 

عن �مل�رسوعية وعن �الأخالقية معا، ولنفر�س 

أنه �أمتنع عن �ل�رسقة، وبهذ� يكون قد حقق  �

نه �شلك م�شلكا مطابقا للقانون  �مل�رسوعية الأ

لكن هل هو لهذ� �ل�شبب مت�شفا باالأخالقية، 

�شب������اب �لتي من �أجلها  علين������ا �أن منح�س �الأ

أنها  ميك������ن �أن ميتنع �إن�شان ع������ن �ل�رسقة، و�

لي�شت من نوع و�حد فهل �خلوف من �شطوة 

أو  ر�شي �أو من �حلر�س �ل�شماوي � �حلر�س �الأ

أنه يخ�شى عقاب  أو � خ�شية �أن يفقد �عتباره �

 كما يظهر جانب �لو�جب �لذي 
)13(

�ل�شمري(

أنه و�جب  ال يكفي �ملرء ولكن عليه �أن يعرف �

)�لو�جب: ت�شتعم������ل كلمة و�جب فيما يقابل 

�حل������ق، فما لغرينا علين������ا فحق لهم وو�جب 

علين������ا، وكثري� م������ا يكلفنا �لقي������ام بالو�جب 

م�شق������ات ينبغ������ي �أن نتحمله������ا ويتطلب منا 

ت�شحية يلزمنا تقدميه������ا، فالقا�شي �لعادل 

قد ي�شطر �إىل �حلكم على �شديقه �أو قريب، 

فيوؤمل������ه ذل������ك وقد يحمله ح������ب �لعدل على 

�إغ�ش������اب �أفر�د �أو هيئات خمتلفة، فيتعر�س 

الم و�جلندي  نو�ع �شتى من �الآ بذلك نف�شه الأ

مة ورئي�س  يقدم حلياته عند �خلطر فد�ء �الأ

�ل�شفينة �إذ� عطبت يجب �أن يبقى يف �ل�شفينة 

حتى ينتقل جميع من فيها �إىل قارب �لنجاة 

أي������ه ومت�شكه مببدئه قد  ن�شان ر� و�إع������الن �الإ

يبعده عن من�شب������ه ويحرمه من فائدة، ويف 

جميع ذلك يجب �أن يتحمل �لت�شحية مهما 

�أملت عن �إر�شاء و�رتياح ويجب �أن نعد مكافاأة 

�ل�شمري فوق كل مكافاأة، ولكن هنا ننتبه �إىل 

�أمرين �أن �لت�شحية لي�شت مق�شودة لذ�تها، 

ن�شان  وال ي�ش������ح �أن تك������ون غر�شا يري������د �الإ

حت�شيل������ه، فهي لي�شت �إال �أملا حم�شا  ينبغي 

�لفر�ر منه �إال �إذ� ��شتتبع خري� مما فعله بع�س 

كل �إال �لنزر  �لزهاد من �المتناع ع������ن كل �الأ
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�لي�ش������ري وحرمان �لنف�س من �لتمتع مبا �أحله 

�هلل ولب�������س �خل�شن من �لثياب ال لغر�س �إال 

طل������ب �ملثوبة بهذ� �ل�شقاء – خطاأ ال ير�شى 

 �إن �لفل�شفة �حلديثة 
)14(

عن������ه عقل وال دين(

خ������الق �جتهت يف  يف جان������ب �لف�شيلة و�الأ

ول: �عتقد  طريقني خمتلف������ني، �لطري������ق �الأ

�لنفعي������ون �أن �خل������ري جمرد �ش������يء حم�شو�س 

فع������ال مبعيار  ملمو�س، ويقي�ش������ون نتائج �الأ

جتريب������ي �أطلقو� عليه ��شم »ح�شاب �للذ�ت« 

�أما �لطريق �لثاين يرف�س �أن تكون �الأخالق 

رهنا ببع�������س �العتبار�ت �لعملي������ة �ملتعلقة 

ثار بل ه������ي رهن مبا لدينا  أو �الآ بالنتائ������ج، �

لز�م، وقد و�شع كانط ثالثة  من �إح�شا�س باالإ

خالق:وه������ذه �لقو�عد  قو�ع������د رئي�شي������ة لالأ

كانت منوطة بالو�جبات لذلك �شمي مذهب 

�لو�جب. 

وىل: تدع������و على و�جب  - �لقاع������دة �الأ

�لقيام بالعمل مقرون������ة بالعقل، �أفعل د�ئماً 

ن  بحيث تكون قاعدة فعلك �شاحلة عقليا الأ

تكون قاعدة كلية. 

- �لقاعدة �لثانية: �لتي تدعو على �لقيام 

ن�ش������اين و�لتعامل مع  بالو�ج������ب يف �لعمل �الإ

خرين ممث������ال يف �شخ�شك لتحقيق غاية  �الآ

ن�شانية  �شامية )�فع������ل د�ئماً بحيث تعامل �الإ

أنها   خرين على � يف �شخ�شك ويف �شخ�س �الآ

أنها جمرد و�شيلة. أبد�ً على � غاية، ولي�س �

- �لقاع������دة �لثالثة: �لت������ي تدعو للقيام 

بالو�جب ب�شفة م�شتقلة )�فعل د�ئماً بو�شفك 

ذ�ت م�شتقلة(. 

خالق  هذه �لقو�عد �لتي و�شعها كانط لالأ

متو�فقة مع �لقو�عد �لريا�شية �لتي جاء بها 

ويجد كان������ط نف�شه )�أنه خمطئ �إذ� مل يعتمد 

يف م�شلمات �لدي������ن �لتقليدية �إىل �أن وجود 

أنف�شنا يوحي هو نف�شه  �لقانون �الأخالقي يف �

بهذه �لعقائد ويربرها، ولكن هذ� �لقانون ال 

ن �شلطانه م�شتمد من  ي�شتمد �شلطته منها، الأ

، وبهذ� 
)15(

ذ�ته هو، ال م������ن هذه �ملعتقد�ت(

أ نرى �أن كانط مياثل �ملذهب �حلد�شي  �ملبد�

أل������ة �لعقلية �لذي كان �لناظم  بالن�شبة للم�شا

�مل�ش������رتك بينهما، �الجتاه �لعقلي )يرى كنط 

�أن �لفع������ل �الأخالقي هو �لذي يتفق وقو�نني 

أ �لو�جب  �لعقل، فالعقل �لعمل������ي ي�شع مبد�

أو قانون �أخالقي �إال �أن هذ� �لقانون  كت�رسيع �

ال ي�شتوحى م������ن �لتجربة �أو من �لعاطفة بل 

ن�شاين �لعاقل  ي�شتمد من طبيعة �لكائ������ن �الإ

�لذي ميت������از بقدرته على ت�ش������ور �لقو�نني، 

فاخل������ري يرتبط بتحقيق �لو�جب، حيث �أحل 

كن������ط �لو�جب مكان �خل������ري ورده �إىل �لعقل 

وحده، هذه �لدعوة قد عزلت �لعو�طف عن 

ن�شان باأنه كائن عقلي  �الأخالق، ونظرت �إىل �الإ
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�رسف، ولك������ن قد ي�شبح �لفع������ل �الأخالقي 

ب�شورة �أف�شل، �إذ� �أ�شفنا �لعو�طف �ل�شامية 

ن�شان.  �إىل �لعقل يف قيادة �الإ

ويعرف بارودي �لقيمة كما يلي )�لقيمة 

هي ناجت حك������م تقديري،�إنه������ا توؤكد �لقابل 

للرغبة يف مقابل م������ا يُرغب، فهي �إذن �أكرث 

من ذلك �لربيق �لذي ي�شحب �لعقل، ويوّجهه 

أثناء �لوقت �لذي يتم فيه، �إنها فكرة باملعنى  �

�حلقيقي فكرة عملية من غري �شك �أي ت�شري 

�إىل فع������ل مقابل، ولك������ن متميز من حتقيقه، 

أو يربره  و�شبب للفعل �لذي �شينج������ز يف�رسه �

وي�شبق������ه ويبقى من بعده، �إنه������ا قانون لنوع 

خا�س م������ن �لفعل، ولهذ� فان������ه يف م�شتوى 

�لتاأم������ل و�لروية ويف و�ش������ع برنامج وخطة 

)16(
�ل�شلوك تتدخل حقا فكرة �لقيمة(.

و�لذي يهم �الأخالقي من كل هذه �لقيم 

�لقيم������ة �الأخالقية كما يق������ول لو�شن)لي�شت 

�لقيمة �الأخالقية هي �لقيمة �ملطلقة، و�إمنا 

أنو�ع  هي قيمة حم������ددة متميزة م������ن �شائر �

�لقي������م، وال يح������ق لها �أن حت������ل حمل غريها 

أولي�������س من حقها �أن تفر�س عدم  من �لقيم،�

�الحرت�م نحو �حلق، وهو �لقيمة �لعقلية وال 

�الزدر�ء نحو �جلمال �لذي هو �لقيمة �لفنية 

وال �ال�شتخف������اف باملحبة �لت������ي هي �لقيمة 

�لدينية، �إن كل و�حد م������ن هذه �لقيم تعبري 

)17(
عن �لقيمة �ملطلقة (.

و�إن معن������ى �لو�جب عند كانط هو �إنقاذ 

غريق دون �أن يكون ل������ه �شلة قر�بة، و�أمانة 

ن�شان،  �لتاجر و�جبة، و�ملحافظة على حياة �الإ

ح�شان �إىل �ملحتاج و�جب، وياأمرنا �لقانون  �الإ

خرين. �ملحافظة على ملكية �الآ

كما وي�ش������ري كانط ب�شكل و��شح يف كتابه 

) نق������د �لعقل �لنظري �خلال�������س ( �إىل نقد 

�مليتافيزيقية �لتي عّول عليها بع�س �لفال�شفة 

للم�شاألة �الأخالقية، ويرى �رسورة و�شع علم 

خالق،وكل علم يجب �أن يحاط بالقو�نني  لالأ

مل و�للذة و�ل�شعادة هي ق�شايا  �أما �ل�شعور و�الأ

ح�شا�س وهو فردي، ويطرح �شوؤ�ال  متعلقة باالإ

ح�شا�س  أو �أي عمل يتعلق باالإ ه������ل كل ق�شية �

ر�دة �خلرية  �شتوؤدي �إىل �ملنفعة و�ل�شعادة،و�الإ

ال ميكن و�شعها �إال بالقيا�س وما يجب عمله 

خرين،  أ �لو�ج������ب ليتوحد م������ع �الآ هو مب������د�

وهذ� �لو�جب يندرج حتت لو�ء �لعقل �لذي 

مبوجب������ه ن������درك �أهمية ذل������ك �لعمل �لذي 

نقوم به، و�لذي مل يك������ن بعيد� عن �لف�شيلة 

و�خلري.

7- اأخالق العبيد واأخالق ال�سادة:

يتخذ ه������ذ� �ملذه������ب عنا�������رس �ملذهب 

�لو�شع������ي و�ل������ذي يعتمد على م������ا كان من 

خ������الل �ش������ريورة �لفع������ل �الجتماع������ي عرب 

دو�ر و�شي������ادة �أخالقيات  �لتاري������خ وتبادل �الأ
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ل������دى �ل�شلط������ة �لتي يرى فيه������ا نيت�شه ذلك 

�لتناوب بني �لنبالء و�ل�شادة و�لنخبة يف فرتة 

كرثي������ة �لتي يطلق  زمني������ة لتنقلب ل�شالح �الأ

عليها �لعبي������د، و�إن �أخ������الق �لعبيد �نقالبا 

قلية �لرفيعة، فهي  للكرثة �لعاجزة عل������ى �الأ

تاأخذ مذ�هب �إيديولوجية، وتاأخذ م�شميات 

أن������ه ال ي�شتثنى �لدين  متنوع������ة، على �لرغم �

خالقي������ة )يعتمد  أل������ة �الأ م������ن ذل������ك يف �مل�شا

نيت�شه على �الأخالق �ل�شائدة وميثلها �لرت�ث 

خالق������ي ومبا فيها �لدي������ن، ولقد تعاونت  �الأ

�لفل�شفة و�لدين وي�شل نيت�شه من خالل ذلك 

�أن �أخالق �مل�شيحية يف �ملجتمع هي دعوتها 

للرحمة و�ل�شفقة و�لعط������ف على �ل�شعفاء، 

فالرحم������ة يف ر�أي نيت�ش������ه �رسب من �ل�شلل، 

ننا نفقد بها بع�������س قوتنا �ل�شعورية حني  الأ

نوجهها �إىل خملوق������ات ال يرجى لها �إ�شالح 

أنه يف �لرحمة �شيء من  ثم علين������ا �أال نن�شى �

�لغلظة و�العتد�ء، فزيارتك جلارك �ملري�س 

هي نزعة ��شتعالء منك ترجو من ور�ئها �أن 

)18(
ترى بعينيك عجز �شديقك(.

 ويرى نيت�ش������ه �أن �أخالق �ل�شادة تت�شف 

قوياء، ففيها  قبل كل �شيء باأنه������ا �أخالق لالأ

د�ئما ما ي�شعرنا بالقوة و�لوفرة.

وم������ن خ������الل جتربت������ه و�الط������الع على 

كرثية  �حل�شار�ت، فتتناوب �أخالق �لعبيد �الأ

قلية)وعلى ذلك فاإن  على �أخالق �ل�ش������ادة �الأ

نيت�شة ي�شع لتاريخ �الأخالق �لب�رسية تق�شيما 

جديد�: فف������ي �لع�رس �ليون������اين و�لروماين 

قوياء  ت�شود �أخالق �ل�شادة، وتكون �لغلبة لالأ

ث������م تنت�رس �أخالق �لعبي������د على يد �ليهودية 

ر�شتقر�طي������ة  �الأ ويقه������رون  و�مل�شيحي������ة، 

�لروماني������ة، وي�ش������ود �ل�شعف������اء �ملتخاذلون، 

وربية تع������ود �أخالق  ويف ع�������رس �لنه�شة �الأ

�ل�ش������ادة بالرجوع �إىل �ملث������ل �لعليا �ليونانية، 

�شالح �لديني، وهي  ولك������ن تقهرها حركة �الإ

آثارها �ل�شعفاء و�لعو�م، وتعود  حركة �شعبية �

�أخ������الق �ل�شادة من جدي������د �إىل �لظهور عند 

  ، نب������الء �لقرنني �ل�شابع ع�������رس و�لثامن ع�رس

ليقهرهم �لعبيد م������رة �أخرى يف عهد �لثورة 

فق  �لفرن�شية، وتظهر �أخ������الق �ل�شادة يف �الأ

على ي������د نابلي������ون، ولكن �رسع������ان ما تعود 

�أخ������الق �لعبيد بع������ده �إىل �لظه������ور على �أن 

كل هذه �لف������رت�ت �لتي تلت ظهور �مل�شيحية 

أ�شا�شها ف������رت�ت ت�شودها  تتمي������ز باأنه������ا يف �

�أخالق �لعبيد، ومل تظهر �أخالق �ل�شادة فيها، 

)19(
�إال عر�شيا لتختفي �رسيعا(.

�إن م������ا ي�شتعر�ش������ه نيت�ش������ه يف طبيع������ة 

�الأخالق لدى �ل�شادة و�لعبيد يف �ملجتمعات 

أي�ش������ا ي�شقط ذلك ما يجول يف �لنف�س  نر�ه �

ناني������ة �ملفرطة يف  �لب�رسي������ة ويوؤك������د على �الأ
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ن�شان يف مو��ش������ع متباينة )كثري�  �شلوكية �الإ

ما نرى �أن �ملح������ب يهلك حبيبته لكي يحول 

بينها وبني م������ن يريد �متالكه������ا غريه ولقد 

أبرياء من  أنه������م يف �حلب � يخي������ل �إىل �لنا�س �

نهم عندئذ �إمن������ا ين�شدون �خلري  ناني������ة الأ �الأ

)20(
ملخلوق �آخر(.

�خلامتة: 

خالق������ي  �إن �لغو�������س يف �لتمذه������ب �الأ

�شيقودنا �إىل عدد ال ح�رس له من �ملذ�هب و�إن 

��شتعر��شنا له يبني تلك �لركائز و�ملحدد�ت 

�لتي تعتمدها تلك �ملذ�هب ومن �خل�شائ�س 

خرى وهذ�  و�ل�شم������ات �لتي تت�شم بها دون �الأ

خر �لذي ي�شفي على �أهمية  �لتباين ه������و �الآ

ن�شان،  أثره يف �ل�شلوك �خللقي لالإ كل جانب و�

وهي تعال������ج �لدو�ف������ع و�ملي������ول و�لرغبات 

و�أهميتها يف �شياغة �لفعل �الأخالقي وتعترب 

بناء �ل�رسعيني للعقل يف �لتحكم بها  أي�شاً �الأ �

�لذي يفا�شل مابينهما وال يبخ�س �إحد�هما 

خرى وهو بح������د ذ�ته �لف�شيلة �لتي  على �الأ

ن�ش������ان ليفي�س ذلك  يج������ب �أن يتحلى بها �الإ

ن�شان، كما �أن �لعق������ل له ف�شيلة  �شل������وكا لالإ

عظمى و�شامية �أال وهي �ملعرفة وهي �شيدة 

�لف�شائل ولهذ� يقال �حللم �شيد �الأخالق.

ومما ال �شك فيه نرى بني مفرد�ت �ملذ�هب 

خالقي������ة �أن هن������اك مذ�ه������ب �أخالقية،  �الأ

خ������الق �ال�شرت�كية و�الأخالق �لربجو�زية  كاالأ

وهي تدر�س �لقو�نني �لتي يجب �أن تكون من 

حي������ث �ملجموع وهي تركز على ما هو خارج 

نطاق �لفرد وهي بهذ� تلغي �جلانب �لفردي 

�شا�������س يف �جلانب �الأخالقي  و�ل������ذي هو �الأ

قب������ل كل �شيء وبغ�س �لنظر عن �لغاية �لتي 

يتبناه������ا �إن كان������ت فئوي������ة �أو عامة ولكن ال 

نلغي مالال�شرت�كية من دور يف �حلياة �لعامة 

للمجتمع يف �إطار �لقانون �لعام، ومادمنا يف 

ذلك فاأين �لقو�نني �ل�شماوية �لتي جاءت بها 

�ل�رس�ئع من نظم �أخالقية ت�شبع كل �لرغبات 

و�مليول و�الجتاهات يف �إطار منظم ومتو�زن 

ن�شاني������ة جمعاء بدل ذلك  ومنظومة قيم لالإ

�لتخبط �ل������ذي مل يكن ذلك �لعقل مب�شتو�ها 

ومل ياأخ������ذ �لعقل مكانه �لطبيعي يف منظومة 

�لقيم �إال بها وي�شتمد منها مادته.    

ويف �لنهاية ن�شتخل�س �ملعاين و�لدالالت 

تية: �الآ

فر�د  �إن �لفعل �الأخالقي �لذي ينتجه �الأ

وتتبناه �الأمم وتاأخذ ب������ه �لنظريات وتتمايز 

ب������ه �ل�شعوب هو ف�شيلة تندرج �شمن �لقيمة 

ن�شان ع������رب �لتاريخ،  �حل�شاري������ة لنت������اج �الإ

وت�شتم������د �لقيم������ة �حل�شارية م������ن موروثها 

�لروح������ي، و�لذي ال يتوق������ف عنده ولكن هو 

�شا�س يف �ملوروث �ملادي فالتق�شري يف �أي  �الأ
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خر، وخري  جانب يعترب خل������ال يف �جلانب �الآ

�شالمية  مثال على ذلك �حل�شارة �لعربية �الإ

يف �أوج تطورها.

�الأخالق منظومة م������ن �لقيم �لتي تتعلق 

بحي������اة �لفرد وتلب������ي �حتياجات������ه كافة وال 

ميكن �لرتكي������ز على جانب و�حد يف �شياغة 

خالقي������ة، وال يوجد �أي مذهب  �ملذ�ه������ب �الأ

من تلك �ملذ�هب ب�شيغته �ل�رسفة يف �شلوك 

خرى، وبهذ�  �لفرد بعيد�ً عن كل �لعو�مل �الأ

ال ي�شبح �أي مذهب له �شفة �لدميومة، ولن 

حتقق نظاما �أخالقيا بالكامل ويف كل زمان 

ومكان، �إال �أن ن�شبط �أهو�ءنا ورغباتنا بلجام 

خرين، ومن ال  �لعقل، ونحقق �لتو�فق مع �الآ

يحتكم ل�شوت �لعقل ال دور له وي�شبح �لفرد 

عب������د� ل�شهو�ته، ويقول �أفالط������ون )عبودية 

�لعقل ه������ي �حلري������ة، وحري������ة �ل�شهوة هي 

�لعبودية(

كل هذ� ال يكفي �حلديث عنه و�أن ن�شع 

هذه �ملو�عظ و�ملثل و�لقيم يف جملد�ت وكتب 

جيال وممار�شته������ا �شلوكا،  �إن مل يتلقنه������ا �الأ

وه������ذه �ملمار�شة يج������ب �أن ترتق������ي بالعمل 

�ملادي و�لروحي و�إن �ملو�زنة بينهما هي تلك 

أي�شاً. �لف�شيلة �
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يع������د موؤلف هذ� �لكتاب »نيج������ل ريزنر« �ملتح������دث �ملحّر�س �لوحيد يف 

أوروب������ة، و�لذي حاز على جائزة �خلطابة لع������ام 2006، من كل من �أكادميية  �

�ملديري������ن �لتنفيذيني و�للجن������ة �لتنفيذية. ويعد نيجل كاتب������اً حمرتماً ووجهاً 

يجابية ميكن �أن  تلفزيوني������اً ومتحدثاً طليعياً وتعلّم م������ن �حلياة باأن �لنتائج �الإ

غلب من مو�قف غري  أننا نتعلم عل������ى �الأ حت�ش������ل عليها من جت������ارب �شيئة، و�

ماألوفة وحتى غري مريحة. 

) �شيفرة الت�أثري ( 

�تحقه�تحقه� تحقهشتحقهش شة التي ت�شة التي ت� �ع�ش احلي�ع�ش احلي�

باحثة ومرتجمة من �سورية.

العمل الفني: الفنان علي الكفري.

❁

˜

❁

 ت� ت�أليف: نيجل ريزنر ليف: نيجل ريزنر 

ترجمة: هبة اهلل الغالييني
❁
ترجمة: هبة اهلل الغالييني
❁
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وباعتب������اره �أحد �أ�شغر �أع�ش������اء �للجنة 

�لتنفيذية ل�رسكة �خلدمات �ملالية يف مدينة 

هم من هذ�  لندن، فاإنه يعرف �حلي������اة، و�الأ

أن������ه يعلم ما �لذي يقود �إىل عمل ناجح.   كله �

أو  خرين � وعل������ى �لنقي�س من �ملتحدث������ني �الآ

�مل�شت�شاري������ن، لديه �لقدرة عل������ى �لرتجمة � 

أث������ري مثري � معتمد�ً على �لتجربة وبفل�شفة  بتا

مث������رية مرت�بط������ة ومتناغمة، و�لت������ي جعلته 

و�حد�ً من �خلطباء �لقادة يف �أوروبة، ومدّرباً 

حمرتم������اً قوياً لبع�س �ملديرين �لتنفيذيني يف 

جمال �لتجارة �لعاملية، و�ليوم يدير �أكرث من 

مئة وخم�شني حلقة بحث وخطاب يف �ل�شنة 

لدى �لكثري من �ل�رسكات �ملتنوعة و�ملنظمات 

يف بريطانيا ومنطقة ما ور�ء �لبحار. 

يقول الكاتب يف م�ستهل كتابه:  

 �أم�شيت �ل�شنو�ت �ل�شبع �ملا�شية �أعمل 

مع �آالف �لب�������رس يف جميع �أنحاء �لعامل.  من 

�أمري������كا �إىل نيجرييا، ومن دبي �إىل �أوكر�نيا، 

و�شط، وعدت  وم������ن هنغاريا �إىل �ل�������رسق �الأ

ثانية، و�النطباع �لوحي������د �لذي ��شتخل�شته 

أننا منلك جميعاً �لق�شايا نف�شها. ت�شعون  هو �

�شخا�س �لذين قابلتهم ودربتهم  باملئة من �الأ

يري������دون �أن يكون������و� حمبوب������ني، وي�شتحقون 

�لتقدير و�لتعرف عليهم، وكان �ملال بالن�شبة 

لهم يحت������ل �آخر �لقائم������ة يف �حلقيقة، فاإن 

�أغل������ب �لنا�س �لذين يبحث������ون عن �لتدريب 

�لفعل������ي مي�شورون، ل������ذ� تت�رسب حياتهم من 

أيديه������م. وكل �لنا�س ح������ول �لعامل هم  ب������ني �

تعْجب  أبد�ً الأ الئمون للبطل، وهذ� ال يوقفني �

أ�شباب  أت�شاءل هل يعرف �لنا�س �لو�همون � و�

تعا�شتهم. 

 طلبت منه������م �أن ي�شنفو� ما ي�شتطيعون 

فعل������ه وي�شاعده������م يف �حل�ش������ول عل������ى ما 

يريدونه. �أغل������ب �لنا�س �إذن يندفعون لكتابة 

خرون �أن  حو�ٍر بع�شو�ئية حول ما ي�شتطيع �الآ

يفعلوه ليجعلو� حياتهم جديرًة بالعي�س. لذ�، 

خرين؟  أ�شاأل: هل تفعل ذلك من �أجل �الآ كلما �

�ح�ش������ل على نظرة تفيد ملاذ� ينبغي عليَّ �أن 

�أفعل ذلك!؟ ق������ال غاندي »كن �لتغيري �لذي 

تريد �أن توجده«. 

 تقول »فريجين������ا �شاتري« لدين������ا جميعاً 

أ�شا�شية نحتاجها:  أ�شياء � أربعة � �

»�أن يُلتف������ت، ويُ�شغ������ى �إلين������ا، و�أن نتاأثر 

خر«.  كيف لنا  عاطفياً و�أن يحرتم �أحدنا �الآ

�أن نحق������ق ذلك؟ جمرد قر�ءة هذ� �لكتاب ال 

أننا منلك تاأثري�ً عميقاً  تكفي، وهذ� ال يعني �

وىل لتحقيق  در�ك هو �خلطوة �الأ عليك.  �الإ

تغي������رٍي حقيقي. ومع ذل������ك، نعلم من �لبحث 

أننا كائنات ب�رسية فيه������ا �لكثري من �لعيوب  �

ونتذك������ر فق������ط 25% مما ن�شمع������ه، و %50 

مما ن�شاهده ونق������روؤه، )مثال على ذلك هذ� 

أننا نحفظ  �لكتاب( و 75% مما نفعله.  غري �

ب�شكل مده�س 90% �إذ� قمنا بالعمل وعلّمنا 

خري������ن يف �لوقت نف�شه.  ل������ذ�، �أرجوكم،  �الآ
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ف������كار �رّسية، و�عملو� مبا  ال جتعلو� هذه �الأ

يقرتحه �لكتاب: تعلم ذلك، وعلّم غريك، �إىل 

خرون: »ما �ل������ذي حدث لك؟«  �أن يق������ول �الآ

»ال حتتاج �أن تكون و�عظاً يل على �شلوكي«. 

أث������ري  ترتكز على �آالف  �أعل������م �أن �شيفرة  �لتا

هم من ذلك،  من �لرب�هني �لتي تلقيتها، و�الأ

�أن حياتي جيدة ب�شكل كبري )حتى �للقيمات 

�لقليل������ة جتعلني بحالة �أف�ش������ل( �شارك من 

�أج������ل خاطرك وع�س �حلي������اة �لتي تريدها، 

خري������ن و�دعم �شلوكك �أكرث  وتقا�شمها مع �الآ

خرين. و�شاعد  فاأكرث مرة �أخ������رى. �شاعد �الآ

نف�شك. وكما قلت، فاإن �لقر�ءة حول  �لتاأثري 

ي  ل������ن تخلق تغي������ري�ً، ولن تعطي������ك �ملزيد الأ

�شيء يتعلق مبالحظة خا�شة. عليك �أن تنّفذ 

�ل�شيف������رة باأ�رسع وقت ممك������ن. ملاذ�؟ هناك 

حقيقة تخ�س علم نف�س �لب�رس مفاد�ها �أنك 

أ بتنفيذ �شيء ما جديٍد خالل ثماٍن  �إذ� مل تبد�

و�أربعني �شاعة من بد�ية تعلمك له، فاإنك لن 

طالق.  تفعل ذلك على �الإ

أنن������ا �شنم�شي  بالتاأكي������د ال؟ من �ملوؤكد �

�شب������وع يف �النغما�������س يف  عطل������ة نهاي������ة �الأ

يام �ملا�شية �لقليلة، ونحن  �ل�شهو�ت خالل �الأ

مرتاح������ون. هل هذه هي وظيفة �حلياة؟ ال. 

حان �لوقت لتغيري حياتك، �إنه �لوقت �ملالئم 

ن. و�إال �شتعاين من نتائج قانون  لفعل ذلك �الآ

أث������ري.  �إذ� كنت ال ت�شدقني، عد  تناق�س �لتا

أنهيتها  بتفكريك �إىل �ملناهج و�لتدريبات �لتي �

يف �ملا�ش������ي. ال �شك �أنك كتب������ت �ملئات من 

�ملالحظات، وق������رّرت – من خالل ت�شنيفها 

خالل يوم م������ن �لتدريب �لطويل � باأن جتعل 

كل دقيقة ذ�ت �أهمية، عليك فقط �أن ترمي 

ملفَّ مالحظاتك يف درج مكتبك عندما تعود 

أبد�ً. هذ� –  ن � �إلي������ه، وال تتطلع �إليها بعد �الآ

يا �شديقي – ما ي�شمى ب� تّطور �لرف.  وما 

ياأتي بعد ذل������ك هنا هو جرعًة جيدة قدمية 

من �لتطّور �لذ�تي. 

أ �لربنامج علينا �أن نتذكر �أن   قبل �أن نبد�

أنا، ولي�س �حلقيقة.   أه هو حقيقتي � ما �شتقر�

وكلم������ا �أعجبتك فكرة، نفّذه������ا فور�ً، ولكن 

ها . .  هل تبدو �شحيحًة؟ �إذ� مل يكن  تفح�شّ

ذلك � ) وهناك فر�شة �شئيلة فقط يف عدم 

�إعجاب������ك ب�شيء ما ( فدعه������ا تذهب �  كما 

يقول جو كولوي دوم������اً � وميكن قبل �أن تلق 

فك������رة ما �إىل �جلحيم لعل������ك ترغب �أوالً �أن 

ت�شع بعني �العتب������ار ملاذ� ت�شايقك. وتذكر، 

ن فيما �أنت عليه بناًء على قر�ر�تك  أن������ت �الآ �

و�أفعال������ك �ملا�شية.  هل تتخل�س من �خلطة 

نك ال تو�فق عليها  أو الأ نها �أقلقت ر�حتك، � الأ

حقيقًة؟ �إذ� كنت مذع������ور�ً من عدم �لر�حة 

�إذن هناك �شيء و�ح������د ميكن �أن �أقوله لك: 

جتاوز ذلك! 

 �علم ب������اأن لديك خيار�ت على �لطريق، 

وهذ� يجعل حياتك مت�ش������ي �أو تخفق ب�شدة 

آني�شت������ني(: »م�شت������وى �لتفكري �لذي  يقول )�
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�أو�شلك �إىل هنا من غري �ل�رسوري �أن يو�شلك 

�إىل �مل������كان �جلديد �ل������ذي تريده«. �شديقي 

أنه  آني�شتني �شاب ذكي. وهذ� يعني باخت�شار � �

يتوّجب عليك �أن تفعل �شيئاً خمتلفاً من �أجل 

�أن حت�شل على �لنتيجة �لتي تتوق �إليها. 

 وخالل �شريتك �ش������رتى �ملقتب�شات �لتي 

�أحبه������ا.  �أطبعها، و�شعها مب������كان ت�شتطيع 

روؤيتها فيه وتعلّم منها �أي�شاً، الحظت �أبحاث 

أو  أنا / � أنه يف ح������ال قر� �ل�شل������وك �لب�������رسي �

�أ�شغين������ا �إىل �شيء ما �أكرث من خم�س مر�ت، 

مر بعي������د �الحتمال ب������اأن ي�شبح عادًة.   فاالأ

أ ه������ذ� �لكتاب �أكرث  نع������م، من �ملمكن �أن تقر�

من مرة. دون �عتذ�ر�ت.   

 �إن ظاهرة تاأثري �لذ�كرة �لكلي ميكن �أن 

نر�ه������ا يف كل مكان.  وله������ذ� �ل�شبب يتذكر 

�أطفال������ك كل كلمة مفردة من �أغاين »�لبوب« 

أنا، ن�شغي  أو � أنَت � �ملف�شل������ة لديهم، �إذ� كنت �

مل������رٍة و�ح������دة وناأم������ل �أن نتذك������ر �لكلمات. 

أننا كائنات ك�شولة  يجب �أن توؤمن بحقيق������ة �

ب�ش������كل متاأ�شل. تغلب عل������ى �إحلاح �أن تكون 

ك�شوالً و�لت������زم بالربنامج. ل������دّي �لكثري من 

�ال�شرت�تيجي������ات من �أج������ل �أن تتذكر درو�شاً 

أو تتعلم بع�������س �لتجارب. ميكنك �أن  جيدة �

تطوِّر ما يخ�شك منها، غري �أن بع�س �خلدع 

أك������رث من غريها ه������و و�شع  �لت������ي �أفادتني �

مالحظ������ات يف �لكتب، م�شتخدم������اً قلماً ذ� 

أعلّ������م �لر�شائل  لئ من �أج������ل �أن � خ������ٍط متالأ

�شا�شي������ة، ومن �أجل قر�ءة كل �شيء يّرن يف  �الأ

أتها  �أذين عدة م������ر�ت )ح�شلت على كتب قر�

�آالف �ملر�ت(. بدالً من �أن تعري كتبك �ملف�شلة 
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�شدقائ������ك ن�شخهم، وخلف  لغ������ريك، ��شرِت الأ

�لكتاب، ن�شح������ت بعدة كتب عظيمة � عليك 

�أن تقر�أها، جاعاًل �لتعلم مهمتك �لرئي�شية. 

يجابي .  �جعل مهمتك �لتغيري �الإ

�شخا�س نفرت�س �أنك ب�رس�ء  أنا و�أغلب �الأ � 

هذ� �لكتاب ل�شت و�حد�ً منهم � يقولون �إنهم 

أنهم مل ي�شتعدو�  يريدون حياًة �أف�شل، غ������ري �

د�ء عملهم.  الحظ  للقيام مبا هو �رسوري الأ

أنني مل �أقل عماًل �شاقاً. و�الختبار�ت نف�شها  �

لي�ش������ت �شاقة، غري �أن �لتغيري ميكن �أن يكون 

حيان، ويجعلك   غري مريح للغاية يف بع�س �الأ

ت�شع������ر  باأنه �شع������ب. يقول )�ي������د نورمان(، 

�ل�شينات������ور �لوحيد �لذي ف������از باالنتخابات 

مرت������ني متتاليتني يف تاريخ �لواليات �ملتحدة 

�شخا�س  أولئك �الأ مريكية »�لر�بح������ون هم � �الأ

عمال �لتي يجدها  �لذي������ن يفعلون مبا�رسة �الأ

�خلا�������رسون غري مريح������ة«، كل �لتغري�ت، يف 

مر، جتعلك ت�شع������ر بعدم �الرتياح.  ب������ادئ �الأ

تقّب������ل ذلك، لتخطو خط������و�ت نحو �لنجاح. 

أثناء  عملي هو �أن �أعلمك كيف ت�شبح مرتاحاً �

�لتغيري، يف فرت�ت �لو�شع �لر�هن، وحتى يف 

أ.   �شو� خطوة �لعودة �إىل �ل�شاذة �إىل �الأ

 ه������ل تتذكر قيادتك لل�شي������ارة �أول مرة؟ 

ول موع������د مع �أول  وهل تتذك������ر خروجك الأ

وىل �لتي تقود  حب لك؟ وماذ� ب�شاأن �ملرة �الأ

فيها در�جة نارّية من غري �أجهزة �لتو�زن؟ يف 

مر قد تتعرث، وقد تكون �أخرق متاماً،  بادئ �الأ

ومن �ملحتمل �أن تتلوى بها جميعاً.  هل ميكن 

�أن تتخيل طف������اًل مرعوباً ينتهج �لنهج نف�شه 

يف �مل�شي كما يفعل �لبالغون للمحافظة على 

حياتهم؟ �إذ� توقف �لطفل عن �مل�شي من �أول 

أوق������ّرر »�أن ين�شى  ر�س، � �شقوط ل������ه على �الأ

ن������ه �شيتاأذى من������ه« فاإننا  مو�ش������وع �مل�شي، الأ

جميع������اً �شنظل يف �لقاع،  مبناأًى عن حقيقة 

مت������زق ثيابك. و�أن فو�تري �لتنظيف �شتكلفك 

�لكثري، كيف �شت�شبح حال �حلياة �إذ� توقفنا 

أ  عن �مل�شي! ننمو فيه������ا لنكون ك�شاىل، ونبد�

كاأبطال. 

 �إح������د�ث تغيري يف حيات������ك يعني ب�شكٍل 

خرين.  بع�س  أ�شا�س �إحد�ث تاأثري يف حياة �الآ �

أنهم يعتقدون  �لنا�س مرهقون ج������د�ً لدرجة �

أنه لي�س با�شتطاعتهم �أن يحدثو� �أقل تاأثري.   �

طالق.   هذ� غري �شحيح على �الإ

أنيت������ارودك( يف �إحدى   وكم������ا قال )د�م �

أن������ك �شغري جد�ً  �مل������ر�ت: »�إذ� كنت تعتقد �

لدرج������ة �أنك ال ت�شتطيع �أن تقوم باأدنى تاأثري 

، فحاول �أن تذه������ب �إىل �ل�رسير مع بعو�شة 

موجودة يف �لغرفة«. 

أ �أم ترغب  ن تبد�  لذ�، هل �أنت م�شتعد الأ

�أن ت�شتم������ر بال�شكوى، م������ن عدم منح �حلياة 

م������ا ت�شتحقه؟ ه������ذ� يعود �إليك متام������اً. �إذ� 

�أردت �ملزيد، تقبل م�شوؤولية حياتك �خلا�شة 

أ �لعمل.  و�شلوكك، توقف عن �لنحيب و�بد�
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املا�سي:

أ�شهل من �إغالق �ل�شوت   لي�س هناك �إذن �

أ�شنا – �ملا�شي هو من نحن، غري  �ل�شلبي يف ر�

أنه ال ي�شي������ف �إىل ما كنا نبغيه. ال ت�شتطيع  �

تغيري �ملا�شي، ل������ذ� جتاهله. عليك �أن تفهم 

كيف �أن جملة جتاربك توؤثر فيك �ليوم. كلنا 

تتجه �أب�شارنا �إىل تفكري �مل�شت�شارين وعلماء 

أث������ري �لطفولة علين������ا، ونلوم  �لنف�������س حول تا

و�لدينا على ماآ�شي مر�هقتنا.  �أعرف باأنني 

أنا فعلت ذلك، غ������ري �أن ما نف�شل جميعاً يف  �

روؤيته هو �أن لديهم نقطة فعالة.  يف �حلقيقة 

خر�ج بع�س  كل ما يفعلونه ه������و حماولتهم الإ

�للعن������ات �ملخربة وم�شاع������دة �لنا�س يف بناء 

أك������رث �إيجابية.   قد تبدو )كلي�شه(،  م�شتقبل �

أنها كذلك  أنها قد تكون كذلك  غري � و�أظ������ن �

نها بالن�شبة �إىل كل و�حد منا  �شحيحة.  الأ

�شي������اء ال ت�شبح ثابتة �إال عندما تكون   �الأ

�شائعة جد�ً بحيث ال تعود تبهرنا، وال جتعلنا 

مرتبطني �أكرث من ذلك.  

 ال ي�شتطي������ع �أح������د من������ا �أن يه������رب من 

أنن������ا جميعاً منل������ك فر�شة  ما�شي������ه، غ������ري �

م�شتقب������ل �أف�شل.  ومن �أج������ل �أن نتقدم �إىل 

أ  مام علينا �أن نتعلم غفر�ن �ملا�شي. و�بد� �الأ

ذى بطريقة  �شخا�س �لذين �شبّبو� لك �الأ باالأ

أو �أخرى ث������م تعلم �أن ت�شامح نف�شك. ومهما  �

كان �لدور �لذي لعبته يف ما�شيك، عليك �أن 

ت�شامح نف�شك. �فتح قلبك للت�شامح و�شتُده�س 

ب�شع������ور �لهدوء �لذي �شي�������رسي د�خلك. قد 

�شخا�������س ال ي�شتحقون  تفكر ب������اأن بع�س �الأ

�لت�شامح حيال �أخطائهم �شدك � وخا�شة �إذ� 

أ�ش������اوؤو� �إليك � غري �أن �لت�شامح هو خطوتك  �

وىل ك������ي ت�شتعيد �ل�شيط������رة على حياتك  �الأ

و�لت�شب������ث بقوتك. �شاحمه������م جميعاً. �شامح 

نف�شك. 

ولئك  »�غفر لنا خطايانا، ونحن �شنغفر الأ

�لذين ي�شيئون �إلينا« 

لهية، الكتاب املقد�ص    ال�سالة االإ

 باعتب������اري مدرب������اً �شخ�شي������اً حمرتفاً، 

أ�شمع �لكث������ري من �لق�ش�س �ملفجعة.  هناك  �

أنا�س طيبون فعل������و� �لكثري من �أجل حتقيق  �

أنهم بقو� مكبلنّي مبا�شيهم.  جناح كبري، غري �

�ملا�شي يعيده������م �إىل �خللف، يبقيهم د�خل 

�شن������دوق »�ملعرف������ة«. �إنه من �مل������وؤمل �أن نرى 

�شخا�س يخّرب������ون جناحهم  �لكث������ري م������ن �الأ

بب�شاطة ب�شبب خوفه������م من جتربة �شيء ما 

أو �لتعرف عل������ى �مل�شائل �حلقيقية  جدي������د �

�لتي ت�شكن حياتهم �ليومية. 

أنا ال �أقرتح باأن يندفع كل �شخ�س ويوقع  � 

عل������ى �آالف �لل������ري�ت قيمة عالج������ه )يقال، 

�إن������ك �شتفاجاأ كيف �شت�شاع������دك ��شت�شار�ت 

وىل نح������و  �ملحرتف������ني(. كال، فاخلط������وة �الأ

�حل�ش������ول على م�شتقبل �أف�شل هي بب�شاطة 

معرفة ما�شي������ك. �شغلّه من خ������الل �ملو�قع 

�ملهم������ة للتطور )�كتب������ه �إذ� ��شتطعت ذلك(. 
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تعم������ّق بامل�ش������اكل �حلقيقية و�ع������رف كيف 

أ بك من  جتعلك ت�شعر �لي������وم.  هل كان يُهز�

أف������ر�د عائلتك كاأنك طف������ل ذو �أفكار  قب������ل �

»�شخيف������ة«؟ وه������ل هذ� يجعل������ك ترت�جع يف 

نك ال تريد �أن تكون »خاّلقاً«  عملك �ليوم، الأ

هانة  خارج نطاق عائلتك؟ وهل تعر�شت لالإ

أقارب������ك �ملوثوقني؟ وه������ل ترتدي  م������ن قبل �

قناع������اً لتخفي حقيقتك، ه������ذ� �لقناع �لذي 

م������از�ل يخيف������ك من فقد�ن قوت������ك و�إحلاق 

ذى بك مرة �أخرى؟   �الأ

أبد�ً �أنك �إن�شان جيد مبا يكفي  أمل ت�شعر � �

لتك�شب به �حرت�م و�لديك؟ وهل تغلبت على 

كل �شيء، وحاولت جاهد�ً �أن تفعل ما مل يفعله 

�شخ�س �آخر؟ ماز�لت �لقائمة م�شتمرة. 

علي������ك �أن تتذك������ر ب������اأن و�لدي������ك وكل 

�شخا�س �لذين قابلتهم يف حياتك �ليومية  �الأ

ن لدّي  قد تعر�شو� للخيبة مثلك متاماً.  و�الآ

فكرة !

ال عجب فيما �إذ� �رتكب و�لد�نا �أخطاًء 

أنهما قد ب������ذال ق�شارى  – فم������ن �ملحتم������ل �
ألقيا  جهديهما �شد �لظروف �ملحيطة بهما و�

م������ا على كاهلهما. تذّكر، عندما كان و�لد�نا 

يكافح������ان من �أجل رفعتنا، حينها مل يح�شال 

عل������ى �مل�شاع������دة �لت������ي نح�ش������ل عليها يف 

أيامنا هذه. فهن������اك كتب �مل�شاعدة �لذ�تية،  �

�رسة  و�ال�شت�شاري������ون، وجمموع������ات دع������م �الأ

�شياء موجودة �شابقاً  �إلخ..  ومل تكن ه������ذه �الأ

� با�شتئن������اء دكت������ور »�شب������وك« � مل يكن لديهم 

مكان يلجوؤون �إليه لتلقي �لن�شيحة �أكرث من 

أنه ال عذر لل�شلوك �ل�شيئ.   و�لديهم������ا! �أعلم �

مام، ولي�س مهماً  لكن عليك �أن ت�شتمر �إىل �الأ

حج������م �مل�ش������كالت �لتي �عرت�شت������ك. و�إذ� مل 

ت�شتطع فعل ذل������ك وحدك، �طلب �مل�شاعدة، 

لكن عليك �إجناز �لعمل. 

 عندما تفّكر به، فلن يعدم و�لد�نا فر�شة 

جن������ازه بال�ش������كل �ل�شحي������ح. و�أنت كذلك  الإ

ن ف�شاعد�ً  �شرتتكب �أخط������اًء، لكن م������ن �الآ

�شتتعلم درو�ش������اً منهما، و�شتوق������ف »�ملعلّق« 

�لذي يقف عرثة يف طريق جناحك. 

 كلن������ا نقول: �إننا نري������د �لنجاح، غري �أن 

أ�شخا�س  هذ� بحد ذ�ته �شيء مرعب.  هناك �

�أكرث منك يتخيل������ون جناحهم بخوف، متاماً 

أنهم ينكم�شون  كخوفهم من �لف�شل.  وال �أعني �

أوه، ال، ال �أريد  خل������ف �لكر�شي ينتحب������ون، »�

أبعدها عني!«. يف �حلقيقة،  ترقية �أخ������رى، �

معظم �لنا�س بب�شاطة يتحا�شى �لنجاح.  كلنا 

لدينا �لو�شائل لتحقيق �أحالمنا، و�إذ� حققنا 

حلمنا فعاًل، �شيكون هذ� �حللم؟ هل �شيكون 

باجلودة �لتي حلمنا بها؟ وهل �شنكون خائبني 

مد، وكيف  �إىل حد ما؟ ماذ� لو كان ق�شري �الأ

�شنت�������رسف �إذ� فقدناه كلي������اً؟ وكيف �شيكون 

حال �لغيورين و�لذي������ن ال يحبونا باأي �شكل 

أوه، نعم، ق������د يخطر ببالنا  �ش������كال؟ � م������ن �الأ

خر.  فالنجاح  فكار من ح������ني الآ كل ه������ذه �الأ
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ه������و نوع من �لتحدي، متام������اً كالف�شل غالباً 

أ�شياء �أخرى غري �لنجاح كي نتحا�شى  نختار �

�إمكاني������ة �لتغيري ونخاف من �ملخاطرة.  �إننا 

نخّرب م�شتقبلن������ا عندما منكث بالقرب من 

ما�شينا، بالقرب من منطقة ر�حتنا. 

 �إن تغيري �أي �شيء خميف، لكن �إذ� رغبت 

باحل�ش������ول عل������ى �ملزيد من �حلي������اة عليك 

�أن تتعل������م كيف تو�جه بنج������اح خارج منطقة 

أ�شهل  م������ان �ل�شخ�شي������ة �خلا�شة ب������ك. و� �الأ

طريقة للم�شي قدماً وعدم نب�س �ملا�شي هو 

�أن تكون )يف �لغرفة(.  

 عندم������ا تهدىء �شوت معلقك وتتعلّم �أن 

ت�شغي �إىل مدربك، �شرتى �رسيعاً كيف يكون 

من �ل�شهل �أن تدع �ملا�شي.  عندما تكون يف 

�جتماع، رّكز كل طاقتك على هذ� �الجتماع، 

أ تخميناً بينك  وال تَِه������م على وجهك، وال تبد�

وبني نف�شك للمرة �لثانية مرتكز�ً على �شيء 

ة    ما ذكرت������ه و�لدتك عندما كنت يف �خلام�ش

أً، م������اذ� �شيجري؟ �إذ� كنت  �إذ� �رتكب������َت خطا

أد�ء و�جب������ه �ملدر�شي، كن  ت�شاع������د �بنك يف �

يف �ملكان �ل������ذي يحتاجك �أن تكون فيه، �إىل 

جانب������ه، ال تعد تفك������ريك �إىل �ملكتب عندما 

أ �مل�شتقبل  ترّك������ز طاقتك يف �حلا�������رس �شيبد�

باالنتباه �إىل نف�ش������ه.  نعم نحتاج خطة، غري 

�أن عملك �لوحي������د �ليوم هو �إجناز جزء من 

هذه �خلطة، ال حل �للغز كله. خطوة و�حدة 

كل مرة، ويوم و�حد يف كل مرة. 

 لن تاأمل �أن تخل������ق تاأثري�ً وتقطف ثمار 

أ �لعي�������س و�لتفكري ب�شكل  نتائج������ه م������ا مل تبد�

أنا�س �شغار تغيري�ً كبري�ً  خمتلف.  قد يحدث �

للع������امل باأ�رسه.  ��شاأل من �شارك يف �لعمل مع 

م ترييز� �أو غاندي. من غري �ل�رسوري �أن  �الأ

يكون �شوتك عالياً حتى حتدث تاأثري�ً. لكن 

علي������ك �أن تكون جاه������ز�ً.  غالباً ما يُِخطىء 

�لنا�������س متو�جدين )يف �لغرفة( كدعوة منهم 

ح������د�ث تاأثري در�مي يف كل �شخ�س هناك.  الإ

ال ينبغي عليك �أن ت�ش������ارك لتكون موجود�ً، 

أث������ري�ً حم�شو�شاً يف  وال ينبغ������ي �أن حت������دث تا

كل خط������وة جتريها لتح������دث تاأثري�ً يف حياة 

َمن حول������ك، ويف �لنهاي������ة يف حياتك ذ�تها.  

�شاأقولها مرة ثانية، �إذ� ما فاتك ذلك يف �ملرة 

وىل.  عليك �أن تكون موجود�ً.   �الأ

 هناك �لقليل من �لدرو�س �ل�رسيعة �لتي 

�شياء  أ باأن تكون يف �لغرفة، �الأ ت�شاعدك لتبد�

�لتي يجب �أن يعرفها كل و�حد عن �حلياة. 

99% م������ن �لنا�������س لُطف������اء، ال تكن   •
خائفاً من �إعطائهم فر�شة 

يري������د �لنا�������س م�شاعدت������ك  على   •
�لنجاح 

ال �أحد ي�شخر من حماوالتك   •
لي�س هناك �شيء ��شمه ف�شل، هناك   •

فقط نتائج 

ال ينبغي عليك �أن تعاين من �لنا�س   •
أو �ملو�قف �ل�شيئة، لديك �لقدرة.  �ل�شيئني، �
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حياتك خا�شة بك وحدك. ال �أحد   •
يعي�شها بدالً منك. 

�إذ� ع�شت حياتك من كل قلبك، فلن   •
تتاأ�شف على �أي �شيء. 

�لنقطة �جلّدية ه������ي عندما تبد�أ يف �أن 

أ بفهم  تكون �أميناً مع نف�شك، ميكنك �أن تبد�

م������ا �لذي يعيق������ك �ليوم م������ن �ملا�شي.  هل 

ه������و خوف من �لرف�س؟ خ������وف من �لف�شل؟ 

خ������وف من �لغدر؟ م�شكلت������ك ميكن �أن تكون 

مما حتتاج من دعٍم �خت�شا�شي لكي جتعلها 

طبيعي������ة.  وهذ� منوذج خا�������س بالن�شبة �إىل 

يذ�ء �جلن�شي و�جل�شدي. وهذ� �لنوع من  �الإ

�لتجربة ل������ه تاأثري خمّرب على �شحاياه، غري 

أنه مث������ل �أي جتربة �أخرى لي�س من �شاأنه �أن  �

يع������ّرف حياتك.  �ح�شل على �مل�شاعدة لكي 

ه.   ت�شع �ملا�شي يف �ملكان �لذي يخ�شّ

 �إذ� مل ت�شعر باأن م�شكلتك من هذ� �لنوع، 

علي������ك �أن تتح������دث �إىل �شدي������ق جيد حول 

م�شاع������رك.  �بحث عن �شخ�������س ما يحبك 

حي������ث يُخربك باحلقيق������ة، فال�شخ�س �لذي 

يطاوعك دوم������اً ويقول »نع������م« ال ي�شاعدك 

على تخطي ما�شيك.  

 م�شاركتك يف جتربة ما و�حلديث حول 

تاأثريها في������ك �ليوم هي م������ن �أ�رسع �لطرق 

للو�شول �إىل �لر�حة.  عندما تبد�أ �حلديث، 

أّن كل و�حد  توق������ف للحظة، و�أ�شغ. �ش������رتى �

فعلي������اً لديه ق�ش������ة يخربنا به������ا.  نحن كلنا 

أننا جميعاً كائن������ات ب�رسية يف  فر�ئد، غ������ري �

جناب،  �شميمنا، معّدون مقّدماً لل�شيد، و�الإ

و�لرعاية. ونتيجة لذلك كلنا � على ما يبدو � 

وباأمناط �مل�شكالت نف�شها.  

 ماذ� يحدث عندما تفقد عملك؟ �شوف 

تخ�������رس قدرتك على �إعال������ة عائلتك )�أي �أن 

ت�شطاد(.  ماذ� يحدث �إذ� وقعنا يف �حلب، 

ث������م تدهور قب������ل �أن تتاح لن������ا فر�شة �إمتام 

دورة �لعالق������ة �لطبيعية؟ نخ�رس فر�شتنا يف 

أ مرة �أخرى بعد كل  جن������اب وعلينا �أن نبد� �الإ

أو �أي  هذ�. ماذ� يحدث عندما نخ�رس طفاًل �

�شخ�س عزيز؟ 

 نحن نحتاج للرعاي������ة ون�شعر بال�شياع، 

ودون تل������ك �لروح �لثمين������ة يف حياتنا نفقد 

�إح�شا�شنا بالهدف.  

 كل �شيء يحدث معن������ا يُ�شكلّنا، من غري 

ف�شل.  عندما نكون  �أن يك������ون د�ئماً نحو �الأ

�أطفاالً، نكون حتت رحمة عامل �لبالغني وهذ� 

حيان نهوي.   ما يجعلنا يف بع�س �الأ

مور �أن تك������ون �أف�شل من �أجل   نري������د �الأ

أننا ال ن�شتوع������ب ما حدث  �أطفالن������ا، غ������ري �

ذى غالب������اً ما ي�شبحون  لن������ا.  �إن �شحايا �الأ

طفاله������م، ويتابعون كل خطوة  �أكرث حماية الأ

يخطونها، مما ي�شب������ب م�شكالت كثرية مثل 

ذى �ل������ذي عانوه من و�لديه������م يف �ملكان  �الأ

ول.  و�لنا�������س �لذي������ن �أوذو� يرون �أن من  �الأ

�مل�شتحيل �أن يثقو� باأّي �شخ�س، لذ� فاإنهم ال 
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يفو�ّشون �أحد�ً وال يفتحون قلوبهم �إىل �شخ�س 

�آخر. ي�شبحون وحيدين وغالباً ما ي�شعرون 

�ش������ى وتنهار حياتهم. �إن نتائج �لعي�س يف  باالأ

�ملا�شي در�مية ومن �لنادر �أن تكون �إيجابية 

 .

 �إن ح�شولك على �حلياة �لتي ت�شتحقها 

أنه ينبغ������ي �أن نتعلم عدم �خلو�س يف  يعن������ي �

بد.  عليك �أن تتعلم �أن  �ملا�شي، مرة و�إىل �الأ

أ �حلياة  تعي�س مع نف�ش������ك، لت�شتطيع �أن تبد�

من �أجل نف�شك.  

ا�ستفد من جتاربك ال�سابقة

أي�شاً،   نعم، هناك مادة جيدة يف �ملا�شي �

لي�س كله هالكاً وظلمة.  �إن ما نحتاجه للتقدم 

يجابي.  و�ل�شوؤ�ل هو  هو �لنجاح و�لتعلم و�الإ

يجابية  كيف ميكن �أن ن�شتفيد من جتاربنا �الإ

مام دون �لغو�س يف  من �أجل �ل�شري نح������و �الأ

م�شتنقع �حل�شو �ل�شلبي.  

 �إن������ه من �ل�شهل جد�ً �أن نلقي نظرة على 

جناحن������ا.  �أحد �لتمارين �لت������ي �أحتدى بها 

�شفل ع�رسة  زبائني �أن يكتب������و� ب�رسعة يف �الأ

جناحات �شخ�شية ميكن �أن يتذكروها.  

ن.  جّرب و�فعل ذلك بنف�شك، من �الآ

 �إن������ه �ش������يء �شع������ب ب�ش������كل مده�س �أن 

ألي�س كذل������ك؟ جزء من �مل�شكلة هو  تقوم به �

�شي������اء �لتي �آذت  أو �الأ �أن �ملو�ق������ف �ل�شعبة �

م�شاعرنا  ت������رتك يف عقلنا �لو�عي �نطباعاً 

عميقاً �أكرث من �لتجارب �جليدة. من يعرف 

أنن������ا جميعاً نعاين من  ملاذ� نفعل ذلك، غري �

يجابية.  �إذ�  نق�������س يف ��شتعادة ذ�كرتن������ا �الإ

�أغلق������ت عينيك وفك������رت حقيقة فيها، فمن 

أ بتذكر كل جناحاتك �لوفرية،  �ملحتمل �أن تبد�

غ������ري �أن �حلقيقة �لتي ينبغي �أن جتربها هي 

أننا ب�رس  دليل بنّي على �

�إذ� فهمن������ا مل������اذ� ننّقب باحل�ش������و �ملرّوع 

عندم������ا يو�جهنا موقفاً جدي������د�ً، نحتاج �إىل 

�إلقاء نظرٍة �رسيعة على كيفية عمل �لدماغ.  

احلجر ال�سغري، له فعل كبري 

 �إذ� ت�شلطت عل������ى فكرك درجة �لتغيري 

�لتي حتتاجها، عندئذ �رجع خطوة �إىل �لور�ء. 

أ�������رسح لك كيف تنج������ز �أهد�فك بتفا�شيل  �شا

أنه م������ن �ملهم �أن تفهم  أك������رث فيما بعد، غري � �

أ �لتغيري لي�س من �ل�رسوري �أن  متاماً �أن مبد�

يكون كبري�ً ليحدث تاأثري�ً حقيقياً ود�ئماً. يف 

�حلقيقة، �أن حتركاً ب�شيطاً ميكن �أن يحدث 

تغيري�ً �شخماً.  

 يف وقت مبكر من مهنتي �لكالمية، كنت 

حمظوظاً عندما �شمعت حما�رسة حول نقطٍة 

أثارت  أ�شتخدمها كمثاٍل حي وقد � �أ�شبح������ت �

أ �ملحا�رس برفع �لغالية  �هتمام������ي فعاًل.  بد�

من فوق �لنار و�أعلمنا قبل ثو�ن فح�شب من 

غلي������ان �ملاء يف �لغالية كان������ت درجة حر�رة 

�مل������اء 211 فه������ر نهايت. �ب������ق معي يف هذه 

�لنقط������ة، مثلي يف ه������ذه �لنقطة من �ل�رسح، 

�أنت تفكر، »مْن يبايل؟« قال �إن �للحظة �لتي 
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ت�شب������ح فيها درجة �حلر�رة 212 فهر نهايت 

هذ� يعني �إنها تغلي. �شفقة كبرية؟ 

 لكن �نتظر حلظة وفّكر يف ذلك - عندما 

يغلي �ملاء يتح������ول �إىل بخار، وهو مادة قوية 

فع������اًل، فبعد كل �شيء هو ّيحرك �لقطار�ت.  

أنه ال ُيحدث �ش������يء يف درجة �حلر�رة  غ������ري �

211 فه������ر نهايت، غري �أن حت������والً يف درجة 

حر�رة و�حدة جتعل �لطاقة �لكامنة يف �ملاء 

تتحّرر. �يوريكا! 

 �إذ� كان حّت������رك درجة حر�رة قد �أحدث 

ه������ذ� �الختالف �لكبري يف �مل������اء. فتخّيل ما 

ميك������ن �أن تنجزه فيم������ا �إذ� حتركت حياتك 

أن������ا ال �أطل������ب من������ك �أن تغرّي  بن�شب������ة %1.  �

أنني �أطلب منك  تفكريك 30% �أو 40%، غري �

�أن حت������دث حت������ركاً بن�شب������ة 1% يف كل �شيء 

ألي�س ه������ذ� طلباً معقوالً؟ حتى �أنت  تفعله.  �

ت�شتطيع �أن تقوم به؟ 

تاأثري الوقت 

 يول������د كل �شخ�������س مّنا ومع������ه ح�شاب 

م�رسيف �شخ�ش������ي. ��شمه �لوقت وكل �شباح 

يوؤّمن ل������ك 86.400 ثانية. وكل م�شاٍء يكتب 

�للحظات �لت������ي �أ�شعته������ا ومل ت�شتثمرها يف 

�أغر��س جّيدة.  فهو ينت�رس بدون تو�زن. وال 

ي�شمح ب�شح������ب �أي ر�شيد. ويف كل يوم يفتح 

آثار  ح�شاباً جدي������د�ً لك. ويف كل ليلة يحرق �

�لنه������ار. فاإذ� ف�شل������ت يف ��شتخد�م �إيد�عات 

�لنهار، �شيكون م�شريك �ل�شياع.  لي�س هناك 

عودة للور�ء. وال �شحب للم�شتقبل. عليَك �أن 

تعي�س �حلا�������رس وترّكز على �إيد�عات �ليوم.  

��شتثمر وقتك بحكم������ة و�شوف حت�شل على 

�أق�شى حاالت �ل�شحة و�ل�شعادة و�لنجاح. 

  �ل�شاع������ة تّدق. ح������اول �أال ت�شّيع ثانية 

�أخرى. وه������ذ� ال يعني �أن مت������الأ كل حلظة 

حية بقائمة مهام م�شعورة،  فاحللم و�لر�حة 

و�لنوم له������م قيمة �أكرث م������ن �أي مهام يومية 

فعلي������ة. �إذ� �شعرت �أن لدي������ك وقتاً ت�شّيعه، 

أو  فهذ� يعني �إما �أنك تك������ذب على نف�شك، �

أن������ك مل تتعلم كيف تق������ّدر �لقيمة �حلقيقية  �

للحي������اة.  ��شتف������د ما بو�شعك م������ن كل يوم.  

�حلم، �عمل، وِع�س.  

لكي تتحقق من �شنة و�حدة، ��شاأل تلميذ�ً 

ر�شب يف ف�شل ما. 

لك������ي تتحقق من قيمة �شهٍر و�حد، ��شاأل 

أو�نه.  �أماً رزقت مبولود قبل �

أ�شبوع و�حد، ��شاأل  لكي تتحقق من قيمة �

أ�شبوعية.  حمرر جريدٍة �

لك������ي تتحقق م������ن قيمة �شاع������ة و�حدة، 

��شاأل عا�شقني ينتظر�ن �للقاء. 

لكي تتحق������ق من قيمة دقيق������ة و�حدة، 

��شاأل �شخ�شاً فاته �لقطار. 

لكي تتحقق من قيمة ثانية و�حدة، ��شاأل 

�شخ�شاً جنا من حادث . 

لك������ي تتحقق من قيمة  جزء من �لثانية. 

��ش������األ �شخ�شاً ف������از باجلائ������زة �لف�شية يف 
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وملبياد.   �الأ

عقيدة تعي�س مبوجبها 

ال تُقّو�������س ثروت������ك مبقارن������ة نف�شك مع 

خرين  �الآ

نن������ا خمتلفون، فاإن ل������كل و�حد منا له  الأ

خا�شيته. 

خرون  ال حتّدد �أهد�فك ح�شب ما ير�ه �الآ

مهماً. 

ف�شل لنف�شك  أنَت من يعرف �الأ فقط �

قرب �إىل قلبك �أمر�ً  �شياء �الأ ال جتع������ل �الأ

م�شموناً 

مت�ّشْك بهما كما تريد �أن تكون حياتك، 

�إذ من دونها تبقى �حلياة بال معنى، 

ال تدْع �حلياة تت�رسب من بني يديك.  

أو �لتفكري بامل�شتقبل  بالعي�س يف �ملا�شي �

عندم������ا تعي�س �حلي������اة كل ي������وم باأو�نه، 

أيام حياتك.   �شتعي�س كل �

ال ت�شت�شلم وما يز�ل لديك �شيئاً تعطيه.  

ال �شيء يتوقف حقاً �إىل �أن حتني �للحظة 

�لتي تتوقف فيها عن �ملحاولة.  

 ال تخْف من �العرت�ف باأنك ل�شَت كاماًل 

متاماً 

�إنه �خليط �له�ّس �لذي يو�شلنا ببع�شنا.  

ال تخف من ركوب �ملخاطر 

بانته������از �لفر�������س نتعل������م كي������ف نكون 

�شجعاناً.  

ال تخرْج �حلب من حياتك قائاًل: 

»من �مل�شتحيل �إيجاده«. 

�أ�رسع طريقٍة للح�ش������ول على �حلب هو 

�إعطاء �حلب. 

و�أ�رسع طريقة لفقد�ن �حلب هو �لتم�شك 

به كثري�ً، 

و�أف�ش������ل طريقة لالحتف������اظ باحلب �أن 

نعطيه �أجنحة.  

ال تطرد �أحالمك. 

�أن تبقى ب������ال �أحالم، معن������اه �لبقاء بال 

�أمل. 

و�لبقاء بال �أمل يعني �لبقاء بال هدف 

ال ترك�ْس باحلي������اة �رسيعاً ب�شكل يجعلك 

تن�شى 

أي�شاً �إىل  لي�س فقط ما بني يدي������ك، بل �

أين تتجه.  �

فاحلي������اة لي�ش������ت �شباقاً، ب������ل هي رحلة 

لتذوق كل خطوة يف طريقها. 

� نان�سي ف. �سيمز

ملاذا ينبغي علّي حتديد اأهدايف؟ 

 ما �لذي يجعل �لنا�س يفعلون ما يفعلونه؟ 

وما هي �ملخ������اوف �لتي يعان������ون منها؟ وما 

�ل������ذي يجعل بع�س �لنا�������س يعي�شون حياة ال 

أنهم  خرون حياتهم مع � ت�شدق بينما يبّدد �الآ

يح�شلون على �لفر�س نف�شها؟ كيف ميكننا 

�أن ن�شاعد �لنا�س ينتقلون من �لتمّرغ بالرت�ب 

�إىل �لعظمة ؟. 

 هل الحظت يوماَ �شخ�شاَ ما بال �أهد�ف؟ 
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هم ال يفعلون �أي �شيٍء فعلياً! عندما يكونون 

يف �ملنزل من �ملحتمل �أن ي�شتلقو� وي�شاهدو� 

�لتلفاز طو�ل �لوقت عندما يكونون يف �لعمل، 

أي������ة �أفكار جديدة  فهم بال������كاد ي�شهمون يف �

أنهم م������ن �ملحتمل �أن يكونو�  و�إيجابية، كما �

آر�ء �أي �شخ�س  أولَّ �لنا�س �لذي������ن ينتقدون � �

�آخر. فهم مييلون �إىل مقاومة �لتغيري، وهذ� 

أولئك �لنا�س غري �ملرغوب  ما يح�شل! �إنهم �

بهم ب�شبب �لطريقة �لتي يعاملون بها �لزبائن 

وباقي �أع�شاء �لفريق.  

 ويف �لبيئة �الجتماعية، فاإن �لنا�س �لذين 

ال �أهد�ف له������م هم عادة �لذين ي�شتكون من 

كل �ش������يء، ويخربونك عن جمي������ع �أوجاعهم 

و�آالمه������م، وه������م د�ئماً ي�شكون م������ن حياتهم 

�ل�شيئة �لتي تهّددهم.  �ل�رسخ و�لبكاء �لعايل 

أنا �شجر«! ل�شخ�س ال �أهد�ف له هي »�

• �إذ� كن������َت غري مباٍل باأهد�فك، �شتنتهي 
حياتك بكارثة.  

أث������ري هو عملي������ة د�ئمة ال  • �إن �إيج������اد تا
تنتهي 

• �إن �لعم������ل من �أج������ل حياتك هو عملية 
أبد�ً.   د�ئمة ال تنتهي �

• نوعّية حيات������ك تعتمد ب�شكل كبري على 
نوعية �أهد�فك. 

أم مل ت�شل،  • �شو�ء و�شل������ت �إىل �أهد�فك �
يعتمد هذ� ب�شكل كبري على �أفعالك.  

أم مل تعم������ل يعتمد هذ�  • �ش������و�ء عمل������ت �

ب�شكل كبري على رغبتك و�لتز�ماتك .

أم مل تلتزم، فهذ� يعتمد  • �شو�ء �لتزم������َت �
جله  �إىل حد كبري على من تلتزم الأ

جله يعتم������د �إىل حد كبري  • م������ن تلتزم الأ
خال�س، و�لثقة، و�حلب.  على �الإ

خال�������س، و�لثقة،  • عندم������ا يوج������د �الإ
و�حلب، �شت�شبح �حلياة حتفة فنية! 

أ بتطوير حتفت������ك بربط �أهد�فك،  • �بد�
خال�س، و�لثقة،  و�أفعال������ك و�لتز�مات������ك باالإ

و�حلب !

دع ذلك يحدث! 

اتبع عاطفتك، ولي�ص مثواك

أننا �إذ� �تبعنا قلوبنا فلن   نع������رف جميعاً �

ناأ�شف على ما نفعل، ولكن كم منا ال يفعلون 

أيامك  � حقاً � �أي �شيء �إز�ء ذلك؟ هل مت�شي �

أم  بالطريق������ة �لتي ترغ������ب، �أن مت�شيه������ا، �

كي������ف ت�شعر �أن عليك �أن تعي�س حياتك؟ هل 

�أنت حمكوم بحي������اة تفر�شها بذ�تك لتحقيق 

هد�ف؟ �إذ� كنت تعي�س حياة دون عاطفة  �الأ

حقيقية فاإنك تكون ق������د ��شت�شلمت للك�شل.  

هذ� ما فعلت.  

 �مل�شوؤولي������ة لي�ش������ت ع������ذر�ً للتخلي عن 

أنها �ل�شبب  �أحالمنا، ولكنها ما نعل������ن دوماً �

�جلذري للقل������ق. �أحببت �أن �أفعل ذلك ولكن 

أ�شتطيع هذ� بعد �أن �أ�شبح لديَّ �أطفال،  كيف �

و�شك �لرهن، ثم هناك �لتقاعد �لذي ينبغي 

�أن �أح�شب ح�شابه؟ �حلياة �ليوم مهمة �شاّقة 
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أو كما  يبدو  جد�ً و�لطاقة �لت������ي ت�شتغرقها �

من �أجل �إحد�ث تغيري�ت هي غامرة غالباً. 

يا �إلهي كي������ف ميكن �أن حتاول تغيري مهنتك 

بدون �ملخاطرة ب�شالمة عائلتك؟ 

 �إذ� كان حلم������ك �أن تك������ون خز�ّفاً و�أنت 

مهند�������س ) C E O( يف �رسك������ة كب������رية فاإن 

�لف������ارق يف �لدخ������ل �شيكون غ������ري حمتمل.  

أنا و�قع������ي: �أعرف ماذ� يعن������ي �لتخلي عن  �

من �ملادي، لق������د خ�رسته كله مرة و�أعرف  �الأ

أين �شتاأتي وجبتك  �ل�شع������ور بالقلق جتاه من �

�لقادمة.  

أ�شاً على   حتى عندما �نقلب������ت حياتي ر�

عقب مل يزل لدي �شيء ما �أكافح من �أجله.  مل 

�أهتم باأنني �أقود �شيارتي  �لبنتلي  ) نعم كنت 

خمت�شاً �أ�شياًل يف �لثمانينيات( وكاأنها �شيارة 

تك�ش������ي. كنت م�شتعد�ً �أن �أنظف �ل�شو�رع �إذ� 

كان ه������ذ� �شيعي������دين �إىل �ل������درب. لقد كان 

لدي خطة، وهدف، وكنت ما زلت متحم�شاً 

متام������اً جتاه م������ا �أريده من �حلي������اة.  غريت 

طريق حياتي خطوة بعد خطوة. متكنت من 

�ملحافظة على �لبي������ت، وو�شعت �أوالدي يف 

�ملدر�ش������ة، ونعي�س جميع������اً كاأ�رسة يف �حلياة 

�لت������ي نريدها. قمنا بذلك مع������اً. جلاأت �إىل 

�لت�شوية و�ل�شرب، ولك������ن يف �لنهاية ح�شلت 

على ما �أردت �أن �أكون عند هذه �لنقطة من 

حياتي. 

 �إذ� كان رمي �لقدور هو ما حتب �لقيام 

به فك������ن منتظماً. �تخذ هدفاً ما يف حياتك 

آمناً من  و��������رسع مبتابعة عاطفتك. قد تكون �

�لناحية �ملالية، وقد ال تكون، ال يهم.  تكون يف 

م�شيدة يف حياتك عندما يكون لديك كل ما 

تريد من مال، وكاأنك ال متلك �شيئاً.  �لنقطة 

�ملهمة هي �إذ� كنت ذلك �ملهند�س �لذي يتوق 

مل  �إىل �أن يك������دح على دوالب �خلّز�ف، فاإن �الأ

م������ن عدم �حل�شول على ذلك يف حياتك قد 

يُ�شلّك عاطفي������اً.  ويكون �ل�ش������يء نف�شه �إذ� 

أو ربة منزل وكنت حتلم باأن  كن������ت ربَّ منزل �

تكون حمامياً.  �لتغيري قد يبدو كبري�ً جد�ً ال 

ميكن حتقيقه، ولكن حلمك ي�شتحق � حقاً �أن 

نك ت�شتحق � حقاً � �أحالمك.   تتعقبه الأ

 �لت�شحية باحللم بالن�شبة للكثريين بوؤ�س 

ن معظم �لنا�س يخافون  �شخ�شي جد�ً، نظر�ً الأ

من �أن ي�رسكو� عائالتهم يف �أحالمهم للخوف 

م������ن �أن يفقدو� تو�زنه������م.  تخيل كم �شتكون 

يف و�شع �أف�ش������ل بذهابك �إىل �لعمل كل يوم 

�إذ� عرف������ت �أن �ال�شتغال يف ذلك �لعمل كان 

جزء�ً و�حد�ً من خط������ة حياتك من �أجل �أن 

ت�شل �إىل مقدمة تلك �لعربة؟ �أ�رستك �شوف 

تتقب������ل حقيقة �أنك تريد �أن تفعل ذلك )و�إذ� 

مل يتقبلو� فاأنت حتتاج �إىل �أن ت�شاألهم ملاذ� ؟(، 

و�شوف ت�شاعدك يف �لو�شول �إىل ذلك، خطوة 

و�ح������دة يف �لوق������ت �ملنا�ش������ب. �ك�شب كفاية 

�شتوديو �خلا�س بك – حتى لو كان  لتبني �الأ

ي�شتغرق ع�رس �شن������و�ت – ورمبا و�أنت تفعل 
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أ�شتوديو موؤ�ش�س  ذلك تابع و��شتعد �لوقت يف �

بحيث ت�شتفيد فيما �أنت تنتظر.  �نفق وقتك 

كفاء، تعلم حرفتك، �بن  بحكمة، تعلّم من �الأ

�أعمال������ك. بالتدريج، ومع  مركزك و�عر�س 

م������رور �لوقت �شوف حتق������ق حلمك. �أنت لن 

ت�شاوم على �أمن �أ�رستك، ولكن عليك �أن تعي�س 

جلهم.  عندما  حياتك لنف�ش������ك كما تعي�س الأ

ت�شب������ح كبري�ً يف �ل�شن لن ي�شكروك �إذ� قلت 

لهم �إنك �شحيت بنف�شك من �أجلهم.  ال �أحد 

يريد ذلك يف �رسيرته. 

�إحدى �شديقات������ي �ملخل�شات تاأملت من 

حقيق������ة �أن �أمها حتب �لر�شم، وكانت ترغب 

دوم������اً يف �لر�شم، ولكنها مل تفعل ذلك.  حتى 

ن، تقاعدت، ولديه������ا �شمان مايل ولكنها  �الآ

أٍب �شديد  ال تريد �أن تنفق م������االً.  عملت بد�

لتح�ش������ل عليه ) على حلمها بالر�شم ( وهي 

رث �لذي  أنها توف������ره من �أجل �الإ ت�رس على �

أنها حتتاجه من �أجل �أن ترتكه لعائلتها.   تعتقد �

أ�شتطيع �أن �أفهم ذل������ك �لنوع من �لتعليقات  �

– كما ي�شتطيعه كل من لديه �أطفال – ولكن 
عندما يك������ون �أطفالك ينا�شدونك �أن تنفقه، 

ِع�س حياتك، وال ترتك �شيئاً �شوى �لذكريات 

�لطيبة ور�ءك.  ماذ� ميكن �أن تنتظر؟ 

أْت  حلاح بد� أ�شهر طويلة من �الإ  بعد عدة �

�أخ������ري�ً يف �اللتح������اق ب�شف������وف للفن وكان 

جناحه������ا بد�ي������ة �إىل متابع������ة م�شريتها.  يف 

�لنهاية رمب������ا كان �خلوف على �أمن �أوالدها 

هو ما منعها من �لقيام بال�شيء �لذي �أحبته 

و�أن تتحم������ل كثري�ً بعد كل ه������ذ� �لوقت من 

�حللم به.  

 تعق������ب �أحالمك، مهما كانت �خلطو�ت 

�ليومية �شغرية من �أج������ل حتقيق ذلك، �أمر 

مروع، وخطر عاطفي تذكر ملاذ� ال نريد �أن 

نخطو خارج منطق������ة ر�حتنا.  هل ما تقوم 

ن ي�شتح������ق �لتخلي عن نف�شك من  بعمله �الآ

�أجله؟ حتى �أطفالك ال ي�شتحقون ذلك. ولوم 

خرين من �أجل ت�شحيتك ما هو �إال هر�ء  �الآ

ن.   ينبغي �أن توقفه �الآ

و��ش������األ  �شن������و�ت  �إىل  بالتفك������ري  ع������د   

نف�ش������ك من تذكر وملاذ�؟ بعي������د�ً عن �أ�رستك 

و�أ�شدقائك، �لنا�س �لذين منيل �إىل تذكرهم 

ف������ر�د �ملمتلئني بالطاقة  أولئك �الأ ه������م عادة �

و�حلما�ش������ة من �أجل �حلي������اة. �لنا�س �لذين 

نف�شهم ي�شنع������ون �رسكاء حياة ال  يعي�ش������ون الأ

يوثق بهم.  

 �إذ� كنت تنزعج عندما تفكر يف حقيقة 

أو تعي�س  أن������ك ال تقوم بال�شيء �ل������ذي حتبه � �

�حلياة �لت������ي كنت دوماً حتل������م بها، عندئذ 

آخ������ر يف حياتك �أن  جدير ب������ك وبكل و�حد �

أ�شعد  يغريها.  هل تعتقد �أنك �شتكون �إن�شاناً �

لو �أنك كنت تعي�س من �أجل �أحالمك؟ �أر�هن 

على منزيل جتاه حقيقة �أنك �شتكون �إن�شاناً 

�أف�شل ليعا�س معه.  وقد ال ت�شل �إىل هدفك 

أ�شا�س  أبد�ً، لكن قيمة حياتك �شتزيد ب�شكل � �
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أ بالعي�س من �أجل �أحالمك.   عندما تبد�

أنف�شه������م ب�شكل   عندم������ا يح������رر �لنا�س �

أ كل �شيء �آخر  يف �لتح�شن على  خ������اّلق، يبد�

نحٍو معج������ز. �ل�شعادة تّولد �لنجاح. وعندما 

ت�شح������ذ عاطفتك ف������اإن تقاع������دك �شيعتني 

بنف�ش������ه.  يف �لعمل. قد يع������رف �لنا�س �أنك 

نك  خز�ف جمنون، ولكنه������م �شيحرتمونك الأ

�شياء ب�شورٍة خمتلفة.  د�ء �الأ تاأخذ وتعطي الأ

أبد�ً �أنك ميك������ن �أن توحي �إليهم  لن تع������رف �

�أن يقوم������و� باأ�شياء ب�شكل خمتلف.  لن تعرف 

أبد�ً �أنك قد توح������ي �إليهم �أن يحاولو� �شيئاً  �

أنف�شهم.  وخلق »�لتاأثري« يف حياتك  من �أجل �

يعني تعليم �لنا�س كيف يعاملونك، مما يعني 

�شي������اء �جليدة حول  ب������دوره �أن تريهم كل �الأ

�لعي�س بالطريقة �لتي تعي�س بها.  

 �إذ� كنت ت�شتطي������ع �أن تبدو مدير�ً فهذ� 

مر جي������د �أن يكون لديك عاطفة  أنه الأ يعني �

خارج عملك و�أن من �ملمكن �أن تدير كليهما 

بنجاح، تخيل ماذ� �شي�شنع ذلك ملن يعملون 

نتاجية  يف �رسكت������ك؟ فكر فقط كم �شتزيد �الإ

�إذ� 25% م������ن م�شتخدميك جاوؤو� �إىل �لعمل 

نه يف �مل�شاء كانو� يعي�شون من  �أكرث �شعادة الأ

أنف�شهم وعندما ج������اوؤو� �لعمل، كانو�  �أج������ل �

مرتاح������ني ويعملون خالل ذل������ك �جلزء من 

خطة حياتهم.  

 ن�شتطيع جميع������اً �أن ن�شارك يف �لطاقة 

حالم ينبغي  يجابية ملتابع������ة عاطفتنا.  �الأ �الإ

�أال تقت�رس على خ�شو�شي������ة قلبك.  �لعي�س 

أو �لفر�شة  دون عاطف������ة، مثل �حلب �ملفقود �

بد.  ال  �ل�شائع������ة، ميكن �أن ينتاب������ك �إىل �الأ

تفعل ذلك يف نف�ش������ك تّعرف على ما�شيك، 

�شعه جانباً، ثم �عتنق �أحالمك ودع �لعاطفة 

تتدفق عرب �أع�شابك.  ينبغي �أال ت�شعر بالغد 

ن، قل  أ �حلي������اة �الآ مبا ت�شع������ر به �ليوم. �بد�

أنا مهند�س،  لنف�شك فقط »��شمي ج������ون«، و�

أنا �أب ولكنني يف �حلقيقة خز�ف«.  �
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ولَّدٌة ما َبِرَحْت تنتِظُر املََطْر

ول   20�2008 العــــــدد 543 كانون الآ

مهداة اإىل القلب امُلْتعب..     

ال�شديق الدكتور را�شد املبارك..     

َمْن.. نُ�شاِرُع �ملَكاَن و�لزَّ

نُ�شاِرُع �لَوَهْن..

َدى َهَدٍة منُه.. نَقوُل ِللرَّ ِبنَب�شٍة جُمْ

أَنَْت.. �َشديُقنا �

ولكْن يف �َشَبا ري�َشِتنا

�ساعر العروبة الكبري.

- العمل الفني: الفنان حممد غنوم.

دٌة ما َبِرَحْت تنتِظُر امَلَطْر والَّ

❁

˜

❁❁

�سليمان العي�سى�سليمان العي�سى
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 ما بَِرَحْت تَْرَع�ُس ِكلَْمتَان

أَْن تَنْ�َشِكَبا يف نَبْ�َشٍة.. ال بُدَّ �

َمْن ويَْخلُُد �ملكاُن و�لزَّ

يف ِحْرفنَا..

يَ�شتِعُل �لَعَياءُ و�لَوَهْن

❁    ❁    ❁

َ�ْع نَُّه �ل�رسِّ ال تَ�ْشُك �َشيئاً يا �َشديقي.. �إِ

نَْحُن على ِنْعَمِتِه نَعي�ْس..

َوْهَو على نرَْبَِتنا يَعِي�ْس..

.. ما بَِرَحْت تَنتِظُر �ملََطْر
)1(

َوالََّدةٌ

يَْهطُل يف ق�شيَدٍة..

يُ�ْشكُرها �ملََطْر..

�كتُْب لها..

َك �ملُْجَهِد.. ِبنَبْ�شِ

باخَلَطْر..

نا مانكتُُب.. يَلُفُّ

يَ�ْشَحُقنا ما نكتُُب..

مَيْ�َشُغنا يف �َشْدِقِه..

ونكتُُب..

َوالََّدةٌ تَْعَبى.. ونحُن ُمتَْعبُوْن



ولَّدٌة ما َبِرَحْت تنتِظُر املََطْر
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يف َخْفَقٍة من َقلِْبنا..

نوْن.. تَنْتِف�ُس �ل�شِّ

عَة �خَللِْق.. عاريًة.. ر�ِئ

جياُل و�لُقروْن ومَت�شي بَعدنا �الأ

تُعيُد ما ُقلْنا..

ويَْحيا يف �لذي ُقلْنا..

َمْن نََعْم.. يحيا �ملَكاُن و�لزَّ

يف َحْرِفنا..

يَ�ْشتَِعُل �لَعَياءُ و�لَوَهْن

❁    ❁    ❁

أَ�شاأَُل عنَك.. �

ٍد ُكلَّما َهبَّْت �َشَبا جَنْ

وَر�سَّ ِعْطَرهُ �لَعَر�ْر

أَ�ْشاأَُل عنَك �لليَل و�لنَّهاْر �

وتاْر أَُل قيثارتَنَا �لعتيقَة �الأَ أَ�ْشا �

ُكنَّا معاً نرجِتُل �لدنيا َمو�ويَل..

�إَذ� �ملَ�َشاْء

َمدَّ على روؤو�ِشنا خَباَءهُ �ملُ�َشاْء

ُكنَّا نَُغّني..

و�لنجوُم فوَقنا تَلْتَِهُم �لِغناْء

تَقوُل: هاتُو� ُكلَّ ما ِعندُكُم!

َويفِر�ُس �ملَ�َشاْء

أَهد�بَُه لَنَا.. �

وتَْرُق�ُس �لدنيا، وتَْزهو، تَنْتَ�شي بنا

َهدوَن.. يَْغزو َقلَْبنا �خَلَطْر ونحُن جُمْ

أُ�ْشُكْب على �خَلَطْر �

ْر فيهما �ملَكاَن و�لّزَمْن .. وَقطِّ آِخَر بيتنَْيِ �

َمْن ن�شارُع �ملكاَن و�لزَّ

َمْن. َهَدٍة.. ويَْخلُُد �لزَّ ِبنَبْ�َشٍة جُمْ

اله�ام�ض:

دة: عن�ان جمم�عة �شعرية للدكت�ر را�شد. ر�شالة اإىل والَّ  -1
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قيَل يل جئَت بغداد من قبِل َيوَمنِي حممود

ْق، دِّ مل اأ�سَ

َفما َرنَّ يف َمكَتبي َجَر�ُص التلفون  

وال قاَل..    

هُت.. ثمَّ َتَنبَّ     

كيَف؟..     

�ساعر العراق ال�سقيق.

العمل الفني: الفنان حممد غنوم.

كالبحِر �صوُتك..

❁

˜

❁❁

عبد الرزاق عبد الواحدعبد الرزاق عبد الواحد
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ن؟!.. وبغداُد ما عادت االآ  

..؟ وال َرنَّ  

قالوا َبلى،

َجَر�ٌص ُي�سِبُه املوت  

َد.. حممود َردَّ

وت وانقَطَع ال�سَّ  

ي كِّ قُت �سَ دَّ �سَ

َن بغداد َبغداُد ما عاَدت االآ

وُتَك حمموُد َيناأى و�سَ

ُتتاِبُع كلُّ الَع�سافرِي اأمواَجُه  

وهَي َتبكي..   

وُتَك يا حمموُد ياأتيني كالَبحِر �سَ

�رَشاييني َي��ربي  اأم��واِج��ِه  َهديُر 

ِل اأرَقُبُه كالَبحر.. اأ�سَهُر طوَل الليَّ

ين َدمعًا وَيطويني َيناأى، َفَين�رُشُ

اأ�رِشَعًة امَلجهوِل  يف  ُتوِغُل  واأنَت 

واوي�����ِن �����الٍت ب�������اآالِف ال�����دَّ �����مَّ حُمَ

َطَويَتها ُموَجعًا، والُعمَر اأجَمَعُه

الَعناويِن َغرَي  ُهنا  منها  ُتْبِق  مل 

ِب��زاوَي��ٍة َتبكي  َع��ِل��َق��ْت  ��ًة  َوَن��ب�����سَ

ِ َة ب��نَي امل��اء وال��ط��نيِّ يف اأر����صِ َغ���زَّ

��ا اأَم�����صُّ اأ���س��ًى اأك���اُد اأ���س��اأُل َم��ن ِم��نَّ

، اأم اأنَت الفل�سطيني؟! اأنا العراقيُّ

ع�رشيَن عامًا تاآَخينا على َدِمنا

كاكنِي ال�سَّ َب��نَي  نازفًا  ِب��ِه  جَن��ري 

َم��داِرَج��ه��ا بنا  َخ�سَّ امَل��ع��اِب��ِر  ك��لُّ 

نِي ِمن َيوِم ذي قار حتى َيوِم ِحطِّ

��غ��اِر ال��واِث��ق��نَي ِبنا ��ل��نَي ال�����سِّ مِّ م��وؤَ

اريِخ َمدُفوِن ٍد َمدى التَّ ِبَبعِث جَمْ

َوَجعًا اأنُتما  يا  نُتما  اأاأح�سَ ُت��رى 

اأم ُرحُتما َحَطبًا َبنَي الَكواننِي؟!



كالبحِر �سوُتك..
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ع�رشيَن عامًا َطَويناها على َعَجٍل

َوِت�رشيِن ِت�رشيٍن  ب��نَي  ما  مَن��وُت 

نًى حتى ذَوْينا.. وهذا اأنَت ُرْحَت �سَ

ُتْبقيني؟! ِل  الليَّ يِّ  َف��الأ اأن��ا،  ��ا  اأمَّ

يا اأقَرَب النا�ِص ِمن ُجرحي َوِمن َوَجعي

جَّ ياأ�سي، َوكم حاَولَت َتطميني؟ كم �سَ

��ا يف جَم��اِم��ِره��ا ك���لُّ امَل����راِب����ِد ُك��نَّ

َبنَي احُلوِر والِعنِي عِر  ال�سِّ واإخ��َوُة 

ًة ُم�ساَك�سَ َلياليِهم  ُت��وري  وكنَت 

ْحَك َمغبوِن! َفَي�سَحكوَن، ولكْن �سِ

َلُه خيُل  اإال والنَّ ما جئَت بغداد 

َدوَت َنزيٌف يف الَعراجنِي! ا �سَ ِمَّ

َت ِبِه َوال انَق�سى ِمرَبٌد َيومًا َح�رشَ

ِل��ل��َم��الي��نِي َح���ب���ي���ٌب  واأن�������َت  اإال 

وكنُت حممود اأُدين منَك جَمَمَرتي

، ُتدنيني وكنَت، حُمَتفيًا باجَلمِر

اخي املاآ�سي َبنَي اأحُرِفنا حينًا توؤ

َوَيفَعُل احُلبُّ َبنَي احلنِي واحلنِي

�ساِحِبِه َوْج��َد  كلٌّ  َلَيكُتَب  حتى 

��ج��اُه ِج����دُّ َم�����س��ُك��وِن! ������ُه ِب�����سَ نَّ الأ

عري.. اأم�ِص ِع�سُت َلها هذي الق�سيدُة �سِ

َوِع�سُت فيها.. وكاَدْت اأْن ُتوافيني

كَتبَتها اأنَت.. ُقْل يِل كيَف َت�سبُقني

ًا يف َبراكيني؟! اإىل َدمي، ُم�سَتِحمَّ

حممود.. َتذُكُر هذا..؟؟.. ُقلَتُه َعَلنًا

واأنَت َترجُف حتى ِكدَت ُتبكيني

َل��ن��ا ����ق����اِء  ِل����لِّ َي�������وٍم  َل  اأوَّ َوك��������اَن 

ن َت�سجيني ن.. ما زلَت حتى االآ واالآ

ما زلَت ُتوِقُظ اأوجاعي َفُتلِهُمني

َوُتوِقُد اجَلمَر حتى يف رَياحيني

باأجَمِعها ِفل�سطنٍي  ُعنفواَن  يا 

ِفل�سطنِي يف  اأه��ل��ي  َوي��اَف��ج��ي��َع��َة 

عِر يف َوطني َبل يا َفجيَعَة كلِّ ال�سِّ

نِي يتوِن، والتِّ رِز، والزَّ ْخِل، واالأ والنَّ

رِي، اأعَذِبها َويا َفجيَعَة حتى الطَّ

ْدوًا.. َفجيَعَة اأ�رشاِب احَل�سا�سنِي �سَ

�َص اأجِنحٍة حَتوُم حوَلَك.. َتبكي.. حَمْ

مٍت ِجدِّ َمطعوِن! ُمَرفِرفاٍت، ِب�سَ

يَح ُت�سِمُعني َهل كنُت اأبكي.. اأم اإنَّ الرِّ

َوُتو�سيني اأوراق��ي،  بنَي  ُنحيَبها 

�سِمَعُهم َفاأُ َقومي  على  اأميَل  اأال 

الَعراننِي مَّ  �سُ يا  حممود؟..  َنعيَّ 

حمموُد مات.. فاأنُتم يا ُعموَمَتُه

وِتِه يف َمالٍذ ِجدِّ ماأموِن! ِمن �سَ

َيرُتُككم �سَ لكْن  ُيقِلُقكم،  عاَد  ما 

واويِن! الدَّ بنَي  ًة  بَّ �سُ امَلدى  َمدى 

ياطنِي ال�سَّ وك���اِر  الأ َدَن���وُت  هاقد 

حممود.. اإْن ِتهُت َدْع َم�رشاَك َيهديني!
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ما كان اأجَدَر يف هذي الق�سيدِة اأن

هاقنِي الدَّ ِنفاياِت  عن  ِبها  اأن��اأى 

ُت���ُه ُغ���رَّ اأن�����َت  َي���وم���ًا  َه  َن���������زِّ اأُ َواأن 

وِن عن اأْن ُي�ساَب ِبذكِر الَعيِب والدُّ

��ُه َوَج���ع���ي.. اأب��ق��ى اأُم�����جُّ َل��ُه ل��ك��نَّ

عري ِمن َقرابيني ، َو�سِ َدمًا َوَجمرًا

هذي َمذاِبُح اأهلي، وهَي َمذبَحتي

كاكيني �سَ واأعمامي  بيُح  الذَّ اأن��ا 

ْت َع��رَبَ اأمريكا فقد  ��ا َزواِح��ُف  اأمَّ

��ع��اب��نِي ال��ثَّ ه��ات��ي��َك  ُدوِر  ِم���ن  اإيلَّ 

َع��َرٌب  اأعماِمنا  َبني  ِم��ن  وَبيَنها 

��ن��وَن ِب��ِح�����س��ق��ي��ٍل وراب�����نِي! ُم��َب��طَّ

واأنَت خم�سنَي عامًا كنَت َت�رشُخ يف

��ي األ�����ُف اآم���نِي ودي���اِن���ِه���م، َف��ُت��َث��نِّ

َت اأيدَيُهم وا اأب�رشَ حتى اإذا ا�ستاأَن�سُ

نِع �سهيوِن! كاَل ِبها ِخنَجٌر ِمن �سُ

َوَحقِّ َموِتَك يا حَمموُد، وهَو دٌم

ِذم���اُم���ُه َح����وَل اأع���ن���اِق امَل��الي��نِي

َخَفَرْت َفَلو  منُهِم،  واح��ٌد  ني  واإنَّ

َعيني اأقوُل لها: َعن حِمَجري بِيني!

َعمًى َلها.. كاَن اأوىل اأن منوَت َمعًا

و َتر�سى ِبَتدجنِي! َن اأ ِمن اأْن ُتَدجَّ

وَف َت�ساأُلني َنلَتقي ذاَت َيوٍم.. �سَ �سَ

وَف ُتعطيني ماذا تَركَت؟.. واأحكي.. �سَ

ِو���س��اَم اأْن اأَت��ب��اه��ى زاه��ي��ًا ِب��َدم��ي

ِلَيحميني! م��اًء   ْ َي�����رشِ ���ُه مل  نَّ الأ

َمداِمَعها؟ اأح��زاين  اأاأوَفيُت  ُترى 

بعيني؟ يني َو�سَ تِّ َوَقد جَتاَوزُت �سِ

نُت َزهوُهما عري �سُ ُهما اإبائي َو�سِ

حا�ساَك حَمموُد َيومًا اأن ُتوا�سيني!

اأنا َحَملُت جراحي ُمنُذ كنُت َفتًى

ن��ازي��ِن ع��ل��ى امَل��ن��اب��ِر، اأو ب���نَي ال��زَّ

نَت ِع�رَشَتُه واأنَت، َقلُبَك.. َهل اأح�سَ

اأم كنَت حَتمُلُه َحمَل امَلطاعنِي؟

بها َبقُت  �سَ َع�رْشٌ  َبيَننا  ما  وك��اَن 

��م��ان��نِي ِل��ل��ثَّ اأ���س��ع��ى  َن  االآ اأن���ا  َوه���ا 

َفاأْبطاأين ُعمري  اأاأثَقَلني  ُت��رى 

نِي؟! تِّ و�سِ ْبٍع  �سَ يف  اأ�رَشعَت  واأن��َت 
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مري ال�سغري زيارة الأ

213 ول   2008 العــــــدد 543 كانون الآ

مل يعد ممِكنًا

اأن تط�ل الزيارُة

خرْي حتى الع�شاء االأ

اأنت من ك�كٍب اآخر

فانطلْق نح�ه يا اأمرْي

�ساعر وناقد �سوري.

العمل الفني: الفنان  زهري ح�سيب.

مري ال�صغري زيارة الأ
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نا مل تعد ك�كبًا �شاحلًا اأر�شُ

لل�شذى، والندى، واحلريْر

جئَتنا عاريًا

كي تطّهَرنا

ًة فك�ش�ناك من مكرنا ُحلَّ

مل ُتطْقها

فمّزقَتها

وا�شتعدَت رداء الغريْر

دًا يف الِباط ْ من�شِ مل َت�رصِ

ب�ْك واإْن ط�َّ

ال وال قارَع الطبِل

يف ليلِة القدر

حتى ول� تّ�ج�ْك

كنَت طائرنا

ال ُيحّلُق

عنِي ال�شاخ�شْة اأناأى عن االأ

فَّ اأو َي�شِ

في�شقط يف حفرِة اجلملِة الناق�شْه

كنَت َينب�عَنا

ال ُيحّدُد جمراُه

اإاّل ه�اُه

ر�ض وما يربط املاَء باالأ

كالِع�شِق ف�ق ال�رصيْر

َل مَّ كنَت اأجمَل من اأن جُتَ

َ اأكرَب من اأن َتكربَّ

األطَف من اأن ُتزّوَر

كنَت احل�شا

فاف وال�شِ

وماَء الغديْر

❁    ❁    ❁

ملَ يُعد مُمكنًا

اأن تَظلَّ فل�شطنُي

ك�كبَك امل�شتعا�َض

وقد بّدل�ها باأخرى

واأن تتغنى بها 

خرين اإليها واأن جتذَب االآ

ب�ش�ِتَك

بعديَن الذين ا�شتجاب�ا ما اأكرَث االأ

ِلب�ِحَك عنها

ف�شارت ق�شيَدَتهْم

قربنْي ُثْم بات�ا من االأ

هالقد اأُحبط�ا

لكاأّن رحيلَك
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كان رحيَل فل�شطنَي

اأجمَل ما يف فل�شطنَي

هل ننتهي فيَك

اأْم نبتدي ِمنَك

اأْم ن�شت�ي يف امل�شرْي

❁    ❁    ❁

َن َمن ترى ِبعَدَك االآ

يحمي حق�َل البديع

اإذا ما غزاها الُهراَُء

اإّنهم ي�شلب�َن

كما يرغب�َن املعاين

من الل�ِن

والكلماِت

من الذكرياِت

كاأّن جميَع احل�ش�ر

وكلَّ الظه�ِر اختفاُء

اأيُّ �شيٍء َغدا

اأيَّ �شيٍء

كما اأيُّ �ش�ٍت بدا

اأيَّ �ش�ٍت

زيَز، ال�رصيَر، الُرغاَء، الع�اَء كاأنَّ االأ

وقرَع الطناِجِر

حذَّ احلناجِر

اأيَّ �شجيٍج

واأيَّ �رصاٍخ ِغناُء
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عرك ِمعيارنا كان �شِ

وح�ش�ُرك ميزاننا

من �شيحمي الن�شيَم اإذن

عندما ُي�شتباُح الف�شاُء

❁    ❁    ❁

ُزرتنا يا اأمرُي

لرتوَي اأحلى احلكاياِت

عن عاملَ طّيٍب ممكٍن 

ثرْي يف اأعايل االأ

�َض اأجنحًة نائمْه جئَتنا كي حُتّر

يلًة حاملْة وت�شمَّ اإليَك خُمّ

ر�ضِ الب�رَصْ وتق�َل الأ

آن للُرّخ اأن َيحمل ال�شندباَد الفقرْي ا

آن للرّخ م�شت�شلمًا ا

اأن يطرْي..

ُقلَتها عاتبًا �شارعًا

اإّن ُعمري ق�شرْي..

غري اأّن اجلداَر ارمتى

واختفى يف الف�شاِء الكبرْي

*          *           *

مل َيعْد ممِكنًا

اأن تط�َل الزيارُة

خرْي بعد النداِء االأ

كان الُبدَّ ِمن اأن يع�َد

اإىل داِرِه

مرُي ال�شغرْي االأ

¥µ
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دخل �لكاتب �لدكتور �أديب غرفته، �أقفل �لباب، �أخرج م�شد�شا ً من جيبه 

ألقاه على �ل�رسير، ثم جل�س خلف مكتبه يحدق يف �ل�شا�شة بعينني متعبتني.  و�

أ �آخر جملة، ثم تابع �لطباعة:  قر�

)»رك������ن يا�رس �ل�شي������ارة يف �لطرف �ملقابل للمبن������ى و�أطفاأ �ملحرك، جل�س 

ينتظر يف عتمة �لليل..

 كان������ت عيناه على �ل�شب������اك �مل�شاء ن�شف �إ�ش������اءة يف �لطابق �لثاين من 

�ملبن������ى. مل يطل �نتظاره. �نطفاأ �ل�شوء. مد يده �إىل �ل�شندوق، فتحه و �أخرج 

مارات. قا�ص �سوري مقيم يف االإ

العمل الفني: الفنان حممد غنوم.

نهاية ق�صة
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حممود الفراحممود الفرا
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�مل�شد�س. �أ�رسع يقط������ع �ل�شارع، دخل �ملبنى 

و�ندفع نحو �لدرج ي�شعده، مرَّ ب�رسعة على 

ول، مل يتوقف، تابع �ندفاعه نحو  �لطاب������ق �الأ

�لطابق �لثاين«(. 

غاب������ت �ل�شا�شة فجاأة، توقف �لكاتب عن 

�لطباعة، �نتظر بقلق وفجاأة عادت، ظهرت 

علي������ه عالئم �الرتي������اح،  حت�ش�س �شخونة يف 

غر�ق يف �لتفكري،  وجهه. �إنه �لرتكيز و�الإ

كلم������ا �قرتب م������ن نهاية �لق�ش������ة كانت 

�أ�شابعه تزد�د �رتعا�شاً، تابع �لطباعة: 

)»و�ش������ل يا�������رس �إىل �لطاب������ق �لثاين يف 

ملح �لب�������رس، وقف عند ب������اب �ل�شقة �لثانية 

و�لع�رسين ، �أخرج �ملفت������اح من جيبه، وّجهه 

ناحي������ة ثقب �لقفل ثم �أدخله بيد مرجتفة، و 

أد�ره، فانفتح �لباب«(.  بهدوء �

غاب������ت �ل�شا�شة مرة �أخ������رى، ثم عادت، 

أ�شه،  فكار تتز�حم يف ر� يث قلياًل، كانت �الأ ترَّ

ي �شيء باأن  �قرتب������ت �لنهاي������ة. لن ي�شم������ح الأ

ي�شيع علي������ه هذه �للحظة. ح������رك �أ�شابعه 

قلياًل خ������اف �أن تخذله، بالكاد كانت تو�كب 

ت�شارع �أفكاره عاد يطبع: 

)»كانت �ل�شقة م�شاءة �إ�شاءة خافتة. دخل 
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يا�رس بهدوء و�أغلق �لباب خلفه. وقف قلياًل 

أ�شبه بالهم�س  يف �ملمر ين�ش������ت. �شمع �شوتاً �

�شادر�ً م������ن غرفة �لنوم.. ز�دت دقات قلبه، 

ر�س.  ز�غ ب�������رسه قلياًل وكاد يه������وي على �الأ

متا�شك و�تكاأ على حافة �لكنبة. م�شح عرقه 

و�جت������ه بحذر �شوب غرفة �لنوم. كان �لباب 

م������ردود�ً دون �أن يكون مغلقاً. �أن�شت قلياًل، 

�شم������ع �شوت �شاكر. �ق������رتب يا�رس ونظر من 

�شق �لباب.

 كان �شاك������ر و�قف������اً بثياب �لن������وم و�شط 

ملا�س. باب �حلمام  �لغرفة، وبيده عقد من �الأ

مفتوح وماجدة م�شتلقي������ة با�شرتخاء يف ماء 

�حلو�س.

 تنتظ������رك مفاج������اأة عن������د خروجك من 

�حلم������ام، ق������ال �شاكر خماطب������اً ماجدة وهو 

ينظر �إىل �لعقد يف يده .

أ�شه، �شغط على   �شعر يا�رس باحلمى يف ر�

�مل�شد�������س يتاأكد من وج������وده يف يده ثم دفع 

�لباب بيده و �ندفع د�خل �لغرفة. 

�لتف������ت �شاك������ر مرعوب������اً و ق������د �شعقته 

�ملفاجاأة، تر�جع خلف �ل�رسير، فيما حاولت 

ماجدة �أن جتذب من�شفة تغطي بها ج�شدها، 

وهي تنظر بحذر �شوب يا�رس.

حاول �شاكر ر�ش������م �بت�شامة على �شفتيه. 

ت�شن������ع �لغ�شب وقال بلهج������ة تهديد: كيف 

جتروؤ على �قتحام �شقتي هكذ� ؟ 

نظ������ر �إليه يا�������رس نظرة ب������اردة، وبعينني 

جامدتني، رفع �مل�شد�س بهدوء، وجهه ناحية 

�شاكر و�شغط على �لزناد، حاول �شاكر �البتعاد 

لك������ن �لر�شا�ش������ة �خرتقت ج�ش������ده ف�شقط 

�أر�ش������اً و�لعقد �ملا�شي يف ي������ده. �لتفت يا�رس 

�إىل ماج������دة و�شوب �مل�شد�س نحوها، نظرت 

أ�شقط������ت �ملن�شفة عن ج�شدها  �إليه بتو�شل، �

�لعاري، مدت يده������ا �إليه بهدوء، حاولت �أن 

أ�شها  تقف لكنها فق������دت تو�زنها و��شطدم ر�

بحافة �حلو�س وفقدت وعيها. وببطء �أخذ 

ج�شمها ينزلق د�خل �حلو�س حتى غمر �ملاء 

وجهها.

 بق������ي فرتة و�قف������اً ينظ������ر �إليها ممددة 

�شاكنة حتت �ملاء، ث������م جل�س قرب �حلو�س، 

�أم�شك يدها �مللقاة بجانبها وقبلها، ثم �شلط 

أ�شه و�شغ������ط على �لزناد..  �مل�شد�������س على ر�

�نتهت �لق�شة،(

 توقف������ت �أ�شابع �أديب عن �لطباعة. كان 

ثارة و�النفعال، �أح�س بدو�ر  يلهث من �شدة �الإ

خفيف. 

 غاب������ت �ل�شا�شة مرة �أخ������رى ثم عادت. 

نظر فيها بقلق. �شيء غري عادي يح�شل.

ز�غت عيناه. 

فجاأة خيل �إليه �أن �جلمل تتحرك، �أمعن 

أ�شجار  أ�ش������كاالً، كاأنها � �لنظر، ب������د�أت تاأخذ �

تتمايل. كلماته������ا �أغ�شان تهت������ز، وحروفها 

�أور�ق تت�شاق������ط وتتطاي������ر خ������ارج �ل�شا�شة، 

حرف  �شارت للكلم������ات عيون تنظ������ر. ولالأ
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�شفاه تبت�شم. 

أ�شخا�شاً وفر��شات. �ملعاين جت�شدت �

ف������كار مع �لكلمات وخرجت  �ختلطت �الأ

ت�شبح يف ف�شاء �لغرفة.

 كان بني �ل�شحو و �لغيبوبة. بني �لوعي 

و�لالوعي.

�شياء  كل �شيء �ن�شهر يف كل �شيء، كل �الأ

�شارت و�حد�ً. 

كل �شيء �شار بال معنى، و�شار لكل �شيء 

معنى. 

حني عادت �لروؤية �إىل عينيه، كان هناك 

أة يف و�شط �لغرفة . رجالن و �مر�

نه�������س ع������ن �لكر�شي ب�شعوب������ة، ووقف 

مرتنحاً يحدق بهم.

أنتم؟  ماذ� حدث؟ من �

مل يع������ريوه �هتمامهم. كان������و� يتهام�شون 

وينظرون �إليه بطرف �أعينهم .

�ق������رتب �أحد �لرجل������ني، وكان يف منتهى 

ناقة و �جلاذبية وكاأنه خارج من م�رسحية  �الأ

أ�شه. ويلب�س بذلة  هوليودية ي�شع قبعة على ر�

أ�شود،  رمادية �شوفية وفوقها معطف �

نحن �أبطال رو�يتك؟ هل عرفتنا؟ 

 حدق فيهم �لكاتب بحرية .

 نحن �لزوج و �لزوجة و �حلبيب. 

�بت�ش������م �أديب، هذ� �������رسب من �جلنون. 

هذ� غري معقول. 

أنا  بل معقول ج������د�ً، دعني �أقدم نف�شي، �

�شاك������ر، حبيب �لبطلة ماج������دة يف �لرو�ية ، 

و�أنت ترمز بي �إىل �شخ�شية �شليمان، حبيب 

زوجتك �أمرية يف �لو�قع، نحن نعلم �أن ق�شتنا 

يف �لرو�ية تعبري عن و�قعك. 

ن م������ا ر�أيك بهذه �حل�شن������اء. تاأملها  و�الآ

جيد�ً. هل عرفتها؟ 

أة بال �ش������ك جميلة، بل فاتنة،  كان������ت �ملر�

أ�شود طويل من�شدل على كتفيها. تلب�س  �شعر �

أبي�س حري������ري مع ر�شومات  ف�شت������ان �شهرة �

زهار ملون������ة، �شيق، يظهر مفاتن ج�شدها  الأ

و�ن�شيابيته. 

�أد�رت وجهها �شوب������ه و�بت�شمت فاأح�س 

أم������رية؟ قال ب�شوت ي�شبه  قلبه يهوي.. �إنك �

�لهم�س .

أن������ا ماجدة بطل������ة ق�شت������ك، قالت  ب������ل �

�حل�شناء �شاحكة.

أدي������ب يتاأمله������ا، ال،  �أنت  �ق������رتب منها �

�شود ونظرتها �لطفولية،  �أمرية،، ب�شعرها �الأ

وىل.  ول، كان حباً من �لنظرة �الأ يوم لقائنا �الأ

�شافرت عيناه �إىل ما�س بعيد. 

أ�شها باروكة �ل�شعر  خلعت ماجدة ع������ن ر�

أ�شقر ناعم ق�شري.  �شود ليظهر حتته �شعر � �الأ

وقف �أديب م�شدوهاً م�شتنكر�ً .

وميكنن������ي �أن �أ�شبح �أمرية، �ل�شقر�ء، بعد 

�أن �شارت ممثلة م�شهورة. قالت ماجدة .

نظر �إليه������ا با�شتهج������ان، فاأعادت و�شع 

أ�شها.  �لباروكة �ل�شود�ء على ر�
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أم������رية �ل�شقر�ء.  أن������ا �أعلم �أنك ال حتب � �

قال������ت وهي تقرتب من������ه، �إن �أمرية �ل�شقر�ء 

رم������ز للخيانة. ثم قالت ب�ش������وت فيه �لكثري 

أنا لن �أكون �إال كما تريدين �أن  نوثة:  � م������ن �الأ

�أكون .

أنتم؟ قولو�  أكاد �أج������ن �رسخ �أديب، م������ن � �

ماذ� تريدون؟

تق������دم منه �لرجل �لثال������ث وقال ب�شوت 

أدي������ب، �نظر �إيل،  أ يا دكتور � ُمَطمِئ������ن، �هد�

آة، ثم ج������ذب يده، تعال  تعال �نظ������ر يف �ملر�

بجانب������ي و �نظر.. �ق������رتب �أديب من �لرجل 

آة . وقف بجانبه ونظر يف �ملر�

 نظر �إىل نف�شه �أوالً، حليته غطت وجهه 

و�أخف������ت كل مالحم������ه. مل يظهر م������ن وجهه 

أ�شن������ان �شفر�ء.  �شوى عين������ني حمر�وتني، و�

آث������ار جرح ق������دمي على  حت������ى �إنه������ا �أخفت �

�شعث،  أ�شهر مل يحلقها. �شعره �الأ �شفت������ه. منذ �

مغ������رب ومغطى بال�شي������ب، مل يطله �مل�شط من 

�أمد بعيد. ح������ول نظره �إىل �لرجل، �شاب يف 

�لثالثينيات، و�شيم، له نف�س مالحمه �جلادة 

ونظرته �لز�ئغ������ة �ملفكرة،.. تالقت عيناهما 

آة . يف �ملر�

ما ر�أيك؟ قال �لرجل برتقب 

مل يجب �أديب بل نظر �إليه نظرة حريى 

أنا يا�رس، قال �ل�ش������اب بحما�س. كيف مل  �

أنا يف �لق�شة هو �أنت يف �حلقيقة،  تعرفني ؟ �

أنا..هو  أنا يا�رس و ويا�رس هو �لدكتور �أديب، � �

�أنت .

�أغم�س �أديب عينيه، ال، ال ميكن �أن يكون 

أنني �أهذي. �خرجو� حاالً  هذ� حقيقة. ال بد �

أ�شي.  .�خرجو� من �لغرفة و�خرجو� من ر�

لن نخرج قب������ل �أن ت�شحح �خلطاأ �لذي 

�رتكبت������ه بحقنا، قال �شاك������ر وهو يقرتب من 

�شا�شة �لكمبيوتر. 

أ فيها قلياًل ثم �لتف������ت �إليهم قائاًل:  ق������ر�

و�شلن������ا يف �لوق������ت �ملنا�ش������ب لن�ش������ع نهاية 

للق�شة.. 

لكن �لق�شة �نتهت. قال �أديب .

�شنعيد �شياغتها ق������ال �شاكر، لن ندعك 

أت������ي بعمل �أحمق يودي بن������ا. لن ن�شمح لك  تا

ب������اأن تقتلنا، قال �شاكر وهو ينظر �إىل �لفقرة 

خرية . �الأ

لقد قتلتكم فعاًل. و�نتهت �لق�شة .

أدي������ب. قال �شاكر، نحن  ��شمع يا دكتور �

أف������كار�ً، �أفكارك،  كما تعلم ل�شن������ا ب�رس�ً بل �

فكار.. خيال ب������ال ج�شد، ميكن تغيريها  و�الأ

و�إعادة ترتيبها، فه������ي �شحنات كهربائية ما 

د�مت د�خل �لكمبيوتر .

 لكن �إن خرجت على �لورق فاإنها ت�شبح 

و�قع������اً ال ميكن تغيريه. لذلك �أرى �أن نناق�س 

�لنهاية قبل طباعتها على �لورق.

 فكر بالقارئ قال �شاكر. �إنه يريد نهاية 

�شعي������دة، �أعط������ه نهاية �شعي������دة.، دعك من 
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�النتق������ام و�لعنف، �إنه �لتخل������ف بعينه، حرر 

أدي������ب و�أطلق لها �لعنان،  أف������كارك يا دكتور � �

مور تاأخذ  فك عنه������ا �لقيود �لبالي������ة، دع �الأ

جمر�ه������ا �لطبيع������ي. �لطبيعة م������ع �حلب و 

�حلرية، �إن �شاكر يحب ماجدة. وهي تبادله 

�حلب، فه������و جذ�ب، ن�شيط وغني، ميلك ما 

يحقق طموحاتها. لذل������ك فاأنا �أرى �أن على 

يا�رس �أن يبح������ث عن �ل�شعادة يف مكان �آخر. 

أو �إن �أردت له �النتحار، فلينتحر. �إن �لقارئ  �

ال يتعاطف مع �لزوج �ل�شعيف. 

نظ������ر يا�������رس �إىل ماجدة نظ������رة قلقة ثم 

�لتف������ت �إىل �شاكر معقب������اً: ومل ال تكون نهاية 

�شعيدة ب�شكل �آخر. 

��شكت �أنت، ال يحق لك �لكالم قال �شاكر 

خماطباً يا�رس، فاأنت طبعاً منحاز �إىل �لكاتب 

.

أنا �أي�شاً ال �أح������ب �أن �أقتل. قال  لكنن������ي �

يا�رس و�ملنط������ق يقول �أن يخت������م �لق�شة باأن 

يطل������ق �لر�شا�س على �لزوج������ة و �لع�شيق.

كان������ت ماج������دة حبه وملهمت������ه وكل حياته مل 

يكن لديه �شو�ه������ا. �أما �أنت فتملك كل �شيء 

وم������ع ذلك �رسقتها من������ه. كان من �ملمكن �أن 

ي�ش������ع نهاية حلياته �لبائ�شة. لكن �لرغبة يف 

�النتق������ام كانت �أقوى. لقد عانى �لزوج كثري�ً 

ول������ه �حل������ق يف �أن ينتقم لنف�ش������ه منك ومن 

زوجته �لتي قدم له������ا قلبه وحياته، فطعنت 

أنا �أعتقد �أن �لكاتب له  قلبه ودمرت حياته. �

ولوية يف حتقيق رغباته و�أمانيه، �إن ذلك  �الأ

أي�شاً، فهو يحتقر �خليانة.  ير�شي �لقارئ �

�لق������ارئ ال يحب �أن تقت������ل �لبطلة قالت 

ماجدة مقاطعة با�شتنكار، فهذ� ينايف �لذوق، 

�إن جمه������ور �لقر�ء يحب �جلم������ال ويقدره. 

أنا �أرى �أن يقوم  ويتفهم طموح �لزوجة. لذلك �

يا�������رس باإطالق �لر�شا�س عل������ى �شاكر، فريد 

خري باملثل. فيموت �لزوج و �لع�شيق.  عليه �الأ

وتبقى �لزوجة. وهذ� مهم. فاجلميع يعطف 

رملة �حلزينة، خا�شة �إذ� كانت �شابة  على �الأ

وجميلة، �إنها تثري عنده������م �أفكار�ً و�شهو�ت 

كما تعلمون. 

�شحك �شاك������ر وقال ب�شخري������ة خماطباً 

ماجدة: �إذ� كنت تريدي������ن �أن تثريي �شهو�ت 

ج������دى �أن جنعل �لزوجة  عند �لق������ارئ، فاالأ

تتنقل بني �أح�شان �لزوج و �لع�شيق. 

 �بت�شمت ماجدة �بت�شامة خبيثة، وهم�شت 

أنا ال مانع عندي . بدلع: و�

فلنجد حاًل. قال �شاكر خماطباً �لدكتور 

�أديب. 

ال حل عندي �شوى ما كتبت .قال �أديب، 

لن �أعدل يف �لنهاية. �إنها �أحا�شي�س وعو�طف 

وم�شاعر معقدة، وكلها توؤدي �إىل هذه �لنهاية 

�حلتمية. 

تهام�س �لثالثة مع بع�شهم .

�إذن نح������ن م�شط������رون �أن نغ������ري �لنهاية 

باأنف�شن������ا، ق������ال �شاكر. �نظر م������اذ� �شاأفعل. 
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خ������رية و�أحميها. هكذ�..  �شطر �الأ �شاأظلل �الأ

�شطر  لغاء، فاختفت �الأ ثم �شغط على زر �الإ

خرية.  �الأ

 ال. �رسخ �أديب،  وهو ينظر �إىل �ل�شا�شة، 

أنتم جمانني .ال يعقل �أن يكون هذ� حقيقة،  �

ن �شاأنهي �لق�شة على طريقتي، قال  و�الآ

�شاكر. 

بل على طريقت������ي قال يا�رس. ثم تدخلت 

ماجدة. ووقف �لثالثة يت�شاحنون. 

�أح�س �أديب بدو�ر و�أمل يف �شدره، �قرتب 

من �لكمبيوتر بينما هم يت�شايحون، �متدت 

�أ�شابع������ه نح������و �جلهاز لك������ن �شاكر الحظه، 

ر�س. أ�شقطه على �الأ فدفعه بعيد�ً. و�

آ�شف، قال �شاكر، لكن لي�س عندنا خيار  �

أنتم. �إما �لق�شة  �آخر هنا، فاإما نح������ن و�إما �

و�إما �لو�قع. 

كان ماأخذ �لتيار قريباً حيث وقع �أديب، 

فم������د يده يريد �أن يف�شل �لكهرباء.. لكن ما 

�إن الم�شت يده �ل�شلك حتى �شطع �شوء كبري 

و�نطلقت �رس�رة كهربائية قذفت به بعيد�ً .

�أح�س بنف�شه يه������وي يف ف�شاء و��شع، يف 

هوة كبرية ال قاع لها..

حوله ال�شيء، فر�غ كبري ال لون له  

�أح�س باأفكاره تتال�شى تدريجياً.. 

�شاد �شمت وهدوء و�شكينة.

ثم مل يعد هناك �شيء..

كانت مروحة �ل�شق������ف تدور ببطء حني 

فت������ح عين������ه. كان ملق������ى على ظه������ره على 

ر�س. مل يكن يح�س باأمل. فقط خدر ب�شيط  �الأ

أ�شه فلم يجد  أنح������اء ج�شمه. حاول رفع ر� يف �

ر�������س. جل�س على  �شعوب������ة. نه�س ع������ن �الأ

�لكر�شي يجمع �شتات �أفكاره. ثم وقف ينف�س 

�لغب������ار عن ج�شمه. نظر حول������ه يف �لغرفة، 

فو�شى رهيبة. 

أ�شه  عاد فجل�س عل������ى �لكر�شي و��شعاً ر�

بني كفيه، ي�شرتجع م������ا ح�شل. �لتفت فجاأة 

ناحي������ة �لكمبيوت������ر. كانت �ل�شا�ش������ة فارغة 

.بحث ع������ن �لق�ش������ة، مل يجده������ا، بحث يف 

�مللفات بال ج������دوى، �إنها مفق������ودة. الحظ 

�أن �لطابعة كانت يف و�شعية �لعمل. تفح�س 

ور�ق فيه������ا. يوجد نق�س يع������ادل تقريباً  �الأ

عدد �شفحات �لق�شة. 

لقد طبعو� �لق�ش������ة على �لورق، ��شتنتج 

أتلفو� ملفها د�خل �لكمبيوتر.  �أديب، و�

بق������ي فرتة طويلة بال ح������ر�ك يحاول �أن 

أنه �شليمان،  ي�شتوعب ما حدث. و�أخري�ً قرر �

ال �أحد غريه يقوم بهذ� �لعمل �حلقري. 

كان �ل�شارع خالياً وهادئاً حني �قرتب من 

�ملبنى �لذي ي�شكن فيه �شليمان. دخل �ملبنى 

و �شعد �إىل �لطابق �لثاين. توقف عند �ل�شقة 

�لثانية و�لع�رسين .

 كان باب �ل�شق������ة مفتوحاً. دخل بهدوء. 

تق������دم بب������طء. �ملو�شيقى ت�ش������دح يف �أرجاء 

�ل�شقة.. مل يكن هناك �أحد يف �شالة �جللو�س. 
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نظر يف �أرجائها باحثاً عن ق�شته. ال �شيء، 

باب غرف������ة �لنوم مفت������وح وينبعث منها 

ألق������ى نظرة. تر�جع  �ش������وء خافت. �قرتب و�

ر�س،  مذع������ور�ً، كان �شليمان ملق������ى على �الأ

م�رسجاً بدمائه. 

ت�شمر �أديب يف مكانه .مل يدر ماذ� يفعل. 

�قرتب منه و نظر عن كثب .�إنه ميت. �لتفت 

حوله علّه يجد �أحد�ً، لكن ال يوجد �أحد. 

فج������اأة رن جر�س �لهات������ف. �رتبك �أديب 

فاختب������اأ ور�ء �لباب.. تاب������ع �لهاتف رنينه. 

يل يحث على  و�أخ������ري�ً �شمع �شوت �ملجيب �الآ

ترك ر�شالة .

أنا �أمرية.  أنثوي خائ������ف: � �نطل������ق �شوت �

أين �أنت يا �شليمان؟.. تعال �أرجوك �شيء ما  �

أنا خائفة، تعال حاالً، �أرجوك.  يح�شل.. �

�نتهت �ملكاملة. 

أدي������ب من خل������ف �لب������اب. وهّم  خ������رج �

ألقى نظ������رة على �جلثة. ف�شاهد  باخلروج، �

أربكه. تر�جع �إىل �خللف غري م�شدق،  �شيئاً �

ث������م �قرتب وحتقق، كان هن������اك عقد ما�شي 

يف يده .

�بتع������د ب�رسعة وخرج من �ل�شقة ثم �أ�رسع 

خارج �ملبنى، �إىل �ل�شارع �خلايل. 

�ش������ار على غري هدى. يلهث من �النفعال 

.�ملدين������ة نائمة، موح�شة، و�ل�شو�رع خالية ال 

ي�شمع فيها �شوى وق������ع �أقد�مه، ون�شيم بارد 

يلفح وجه������ه. كان غارق������اً يف حريته، يحلل 

ويت�شاءل، دون �أن ي�شل �إىل نتيجة.

 يف ذهنه جملة تعود وتتكرر وال يجد لها 

أنتم(. معنى: )�إما نحن و�إما �

�ش������ار طوياًل، فق������د �إح�شا�ش������ه بالزمان 

و�مل������كان. وعندم������ا ع������اد �إىل �شو�به، وجد 

نف�شه و�قفاً �أمام فيال كبرية، هادئة، �إنه بيت 

�أمرية. 

قرع �جلر�������س. مل يجب �أح������د. قرع مرة 

ثاني������ة، طرق على �لب������اب بكلتا يديه. �نتظر 

قلياًل. وفجاأة فتح �لباب. وظهرت �أمرية .

وقف������ت �أمرية ب������كل �شحره������ا وجمالها، 

أ�شود مبل������ل، تلب�س ث������وب �حلمام  �شعره������ا �

بي�������س. نظ������رت �إليه و�بت�شم������ت، ال يبدو  �الأ

آثار خوف �أو فزع، هادئة و�ثقة، غري  عليه������ا �

منده�شة لروؤيته، كاأنها تتوقع قدومه .

أن������ت بخري؟ مل  تلعث������م وه������و ي�شاألها: هل �

جتب، بل وقفت �شامتة .

�شمع������ت �شوتك كنت خائف������ة قال يا�رس، 

ماذ� حدث؟  هل ج������اوؤو� �إليك؟ هل حاولو� 

�أذيتك؟

 �بت�شم������ت، ومل جتب. وتابعت �لنظر �إليه 

وقطر�ت م������اء ت�شيل على وجهه������ا. مل يرفع 

نظره عنها .

�شاد �شمت طوي������ل، مل يكن يح�شب لهذ� 

�للق������اء، فاجاأته �أحا�شي�شه؟ تعجب من نف�شه 

أن������ه مبتهج بروؤيتها بع������د كل ما فعلت  كيف �

به.
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ما �أجملك، قال �أديب، لكم ��شتقت �إليك، 

�شمت مرتدد�ً، ينظ������ر يف عينيها يبحث عن 

ردة فعله������ا، �قرتب������ت منه، و�شمت������ه بهدوء. 

فاجاأه �شلوكها .

 �أح�س بليونة ج�شدها بني يديه. �أدخلته 

و�أغلقت �لباب. وخلف �لباب عانقته و�أعطته 

�شفتيه������ا �لرطبت������ني فاأح�������س بدفئهما على 

�شفتي������ه. غرقا يف قبلة ح������ارة طويلة، ذ�بت 

خاللها بني ذر�عيه و�شقط ثوب �حلمام. 

أنه مار�س معه������ا �حلب بنف�س  ال يذك������ر �

أنها مار�شت  أبد�ً � �ل�شغف و�لق������وة، وال يذكر �

�حلب معه بنف�س �ل�شهوة، 

 خي������ل �إلي������ه �أن ج�شديهما ل������ن ينف�شال 

أبد�ً. �

جله لكانت  لو �أن للحياة معن������ى نعي�س الأ

ه������ذه �للحظة، عناقهم������ا فجر كل �حلب يف 

�لكون ويف د�خله.

 متنى لو يتوقف �لزمن هنا. 

جل�س على ط������رف �ل�رسير �شامتاً، ينظر 

�شود مبعرث حول  �إليها م�شتلقي������ة و�شعرها �الأ

أن������ه يتعرف  وجهه������ا. نظ������ر يف عينيه������ا وكا

ول مرة. ن�شي يف هذه �للحظة �أمله  عليهما الأ

وحزنه. 

�مت������دت يدها �لناعم������ة تد�عب حليته. 

�أح�س بحرج، قام يريد �أن يحلقها. لن يحرم 

أناملها . وجهه من ملم�س �

دخل �حلمام و��شتح������م. وبعد �أن �نتهى 

آة. م�شح �لبخار عن �شطحها،  وقف عند �ملر�

الحظ بده�ش������ة �ختفاء �ل�شي������ب من �شعره، 

لك������ن ده�شته كانت �أكرب حني �نتهى من حلق 

أثر للج������رح فوق �شفتيه،  حليت������ه، مل يجد �أي �

آة..  وق������ف م�شدوهاً ينظ������ر �إىل نف�شه يف �ملر�

لقد كان ينظر �إىل وجه يا�رس.

 م�شح �ملاء عن وجهه. خرج من �حلمام، 

أم������رية ماز�ل������ت م�شتلقية  م������از�ل عاري������اً. و�

أر�د  �شود يغطي �لو�شادة. � عارية. �شعرها �الأ

�أن يكلمه������ا عن �ل�شيب �ل������ذي ز�ل و�جلرح 

أثار �نتباهه  �ل������ذي �ختفى عن �شفته. لك������ن �

ف�شتانها �مللقى عل������ى طرف �ل�رسير: ف�شتان 

زهار  أبي�س حرير �شيق وعلي������ه ر�شومات الأ �

ملونة. 

�م�شك �لف�شتان بيده وه������و ينظر �إليها، 

تلم�س نعومت������ه، �شمه، نف�������س �لعطر. عطر 

ماجدة. 

نظر �إليها ثم نظ������ر �إىل �ل�شورة بجانب 

�شقر.  �ل�رسير. �شورة �أمرية ب�شعرها �الأ

أن������ه حلم. فكر، كل �ش������يء غري عادي.  كا

أنا.  �شليمان، �أمرية، �

هل حتب �أن تعرف نهاية ق�شتك؟ قالت 

أور�قاً من حتت �لو�شادة.  وهي تخرج �

أ �لعنو�ن. �إنها ق�شته،   ور�ق. قر� تناول �الأ

أ بع�س �شطور  جل�س عل������ى حافة �ل�رسير، قر�

وىل، قلب �ل�شفحة �لثانية، نظر  �ل�شفحة �الأ

فيه������ا نظرة �رسيعة ثم �أخذ يقلب �ل�شفحات 
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خرية  ب�رسعة حت������ى و�شل �إىل �ل�شفح������ة �الأ

أ:  قر�

)»�خرتق������ت �لر�شا�ش������ة ج�ش������د �شاكر، 

ف�شق������ط �أر�ش������اً. �لتف������ت يا�������رس �إىل ماجدة 

�مل�شتلقية يف حو�س �حلمام ، و�شوب �مل�شد�س 

نحوه������ا. مدت يده������ا �إليه به������دوء، تناولت 

�مل�شد�������س من يده ثم �قرتبت منه ف�شمها يف 

�شوق �إىل �شدره وقبله������ا قبلة طويلة. �نتهت 

�لق�شة.«(

ور�ق ت�شقط من يده على �ل�رسير.  ترك �الأ

و��شتلقى بجانبها.

هل �أعجبتك �لنهاية؟

�بت�شم �بت�شامة خفيفة 

�إنها �لنهاية �لتي تبحث عنها .قالت

نعم. �أجاب ب�شوت �أقرب �إىل �لهم�س 

لكن مل تعد تهمني نهاي������ة �لق�شة، فاأنت 

نهاي������ة ق�شت������ي، �أنت من يهمن������ي، قال وهو 

�شود. ثم نظر يف عينيها  يد�عب �شعرها �الأ

ترى من تكون������ني؟ �أمرية �أم ماجدة؟ قال 

يتحدث وكاأنه يف ثبات. 

وه������ل ذلك مهم؟ هم�ش������ت وهي تد�عب 

أنا حبيبتك.. ونهاية بحثك  أذنه باأنفا�شه������ا. � �

�لطويل .

�شمته بقوة.. 

أن������ا �ملرفاأ �لذي �شرت�ش������و عنده �شفينتك  �

�لتائهة.

خري �لذي �شي�شرتيح فيه  أنا �حل�ش������ن �الأ �

ج�شدك �ملتعب.

أنا �لنور �ل�شاطع يف نهاية نفقك �ملظلم.  �

أم �لو�قع؟  أت�شاءل، ترى هل نحن �لق�شة � �

عاد يهم�س 

أبعد  لقد تخطينا �لق�شة و�لو�قع، نحن �

من ذلك �أجابت وهي تطبع قبلة على وجنته. 

�أغم�س عينيك و�شمني بني ذر�عيك

أ�شه عل������ى �شدرها و�أغلق عينيه،  و�شع ر�

أنامل حبيبته  �أح�س با�شرتخاء و�شكينة بينما �

تد�عب �شعره. 

ه������د�أت �أفكاره �أخ������ري�ً وغمرته طماأنينة 

و�شع������ادة. �أح�������س باأنهما يحلق������ان يف ف�شاء 

و��ش������ع، هادئ و�شامت، لي�������س فيه زمان وال 

أ�شياء . مكان وال �

ت�شللت من �لنافذة ن�شمات خفيفة .

 تطايرت �أور�ق �لق�شة يف �أرجاء �لغرفة 

وعلى �ل�رسير.. �لفارغ.

ور�ق ت�شلل������ت خ������ارج �لنافذة  �إح������دى �الأ

وحلقت فوق �مل�شبح لتطفو بهدوء على �شطح 

أة �شعرها  �ملاء. بجانبها كان يطفو ج�شد �مر�

أ�شقر . �

¥µ
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أية �إ�شار�ٍت حتذيرية، ينفجر �شيءٌ يف د�خلي،  أو � فجاأة، ودون �شابق �إنذ�ر، �

يف دماغ������ي، يف كي������اين، يف حميطي، هكذ�، بكل ب�شاط������ٍة و�شخرية و�شذ�جة، 

ينفجر ذلك �ل�شوؤ�ل �لقنبلة؟..

أتهاوى،  أنا �  �شمعُت من جتمهر حويل يهم�شون فيما بينهم بعد �أن روؤوين و�

أ�شي �إمنا هو  باأن �لذي زرعها يف ر�

�شئلة �ملفخخة يف روؤو�س بع�س  رهابي« �ملحرتف �لذي يهوى زرع �الأ »ذلك �الإ

�لنا�س.

قا�ص �سوري.

العمل الفني: الفنان   زهري ح�سيب.
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أف������كاري،  � �أج������ز�ء  تناث������رت 

ر�شف������ة، على  وتطايرت ف������وق �الأ

�أعمدة �لن������ور، و�لت�شقت بحجارة 

ثري������ة، هرع �أ�شحاب  �جلدر�ن �الأ

�ملح������الت �ملتُخمني نح������وي لريو� 

كي������ف ينتف�������س ج�ش������دي عل������ى 

نزيف  يتح������ّول  وكيف  �لر�شي������ف 

أ�ش������ي �إىل مادة بي�ش������اء تن�شاب  ر�

�شفل������ت وتذوب يف بالوعة  فوق �الإ

�ل�رسف �ل�شحي للمدينة.

 �أح������اول فيم������ا تبّق������ى يل من 

������ٍك باحلي������اة �أن �أرى ه������وؤالء  مَت�شُّ

�لنا�س �ل�ّشامتني، و�لذين �أ�شبحت 

أ �شكاله������م رخوي������ة، وب������د�أت �أرى  �

عجيب������ة  مطاطي������ة  وجوهه������م 

طويل������ة،  آذ�نه������م  و� �لتفا�شي������ل، 

وعيونهم بلهاء و�أج�شادهم �نتفخت 

�لق�شرية،  وذيوله������ا  كاخلنازي������ر، 

أ�شنانهم  أ�شتطيع متييزها بو�شوح، و� �

كاأ�شنان �جلرذ�ن، لكنهم كانو� بال 

أنتف�س،  أنا � قون يفَّ بباله������ة، و� �أدمغ������ة، يُحدِّ

رهابي �لذي  ب، هاهو ذ� �الإ أتعجَّ و�أتال�شى، و�

أ�شي يقرتب، يقف بني �جلمع، ينظر  فج������ر ر�

�إيل �شاخ������ر�ً وعيناه تقدحان �������رسر�ً، مي�شح 

بي�س، ثم يغادرين  ختني بال�شائل �الأ يديه �ملُلطَّ

بهدوء عجيب، بعد �أن تاأكد باأنه قد �أفلح يف 

أن������ه ال �أحد يعتقله،  أ�شي، ويده�شني � فت������ح ر�

ملاذ� ال يلقون �لقب�������س عليه؟؟ ملاذ� يرتكونه 

حر�ً، مي�شي �خليالء ب������ني �ل�شو�رع �لر�ّقية، 

أن������و�ع �لنا�س من  و�لت������ي بد�أت تكتّظ ب�شتى �

آذ�نهم،  �لذين �نتفخت �أج�شادهم، وتطاولت �

وقرونهم لريو� �ل�شحية �جلديدة بال مباالة، 

أنهم قد �عتادو� على روؤية بع�س �لذين  يبدو �



رهابــــــــــي.. « » الإ

229 ول   2008 العــــــدد 543 كانون الآ

ينفجرون فج������اأة يف و�شط �ل�شارع، لكن ملاذ� 

ال ياأتيهم �لدور؟؟ ملاذ� بع�س �لنا�س فقط من 

ت�شيق عليهم �أج�شاده������م فجاأة، وينفجرون 

ن �أدمغتهم  أو �نتحار�؟؟ ه������ل الأ �إم������ا جنونا، �

دمغة ال يوؤثر بها �شالح  ن تلك �الأ فارغة �أم الأ

رهابي �لذي يعرف كيف ينتقي �شحاياه،  �الإ

أ  وكيف ي�شع �شوؤ�له �لقنبلة، وكيف ومتى يبد�

�النفجار..

�شعاف،   حتلّق حويل رجال �ل�رسطة، و�الإ

يحاول������ون جندتي، و�إنقاذ م������ا ميكن �إنقاذه، 

ياللرع������ب كي������ف �شاأ�شتطيع �إع������ادة �أفكاري 

�لت������ي �شاحت يف بالليع �ملدينة؟؟ كيف �أعيد 

�لتقاطها، وجمعها؟؟    

طباء ذلك؟ هل ي�شتطيع  ه������ل ي�شتطيع �الأ

�لطب �حلدي������ث �أن يزرع يل �أفكار� جديدة؟ 

كيف؟؟ وممن؟؟ وهل �شتنطبق على حجمي، 

ومقد�ر تفاعل������ي؟؟ وهل �إذ� جنحو� يف ذلك 

أم �شاأ�شبح �إن�شانا �آخر؟؟  أن������ا؟؟ � أنا، � �شاأبقى �

أم، �أم؟؟ �

�شعاف، �أحاول   يرفعونن������ي على نّقالة �الإ

متيي������ز رجل �لبولي�س �لو�ق������ف بقربي، وهو 

أدّلة �أدّقق يف وجه  أو � يهمُّ بالتقاط ب�شمات، �

أدّقق �أكرث، ي������ا للهول، فلهذ� �لرجل  �لرجل، �

نف�س تفا�شيل وجهي؟؟ لقد تقّم�س وجهي؟؟ 

كيف يحدث هذ�؟؟

�شعاف، تبدو طويلة،   يدخلونني �شيارة �الإ

طويلة، كنف������ق بال نهاية، ويتابع �لطبيب لّف 

ربطة حول ر�أ�شي حماوالً وقف نزيف ذلك  �الأ

أنتف�س باأمل،  فكار �لبي�ش������اء، � �ل�شيل م������ن �الأ

أ�شعر بها  �أ�رسخ، �أمتتم بكلمات غري مفهومة، �

تخ������رج من فوهة م������ا يف وجهي، ولها �شوت 

غري������ب، ك�شوت بوق مك�ش������ور يف قبو حتت 

ر�������س، �أو ك�شفارة �إنذ�ر ح������ادة �ل�شوت  �الأ

ومرعب������ة، فوق بن������اء عال، م������اذ� �أحاول �أن 

�أقول؟؟.

أُح������ّدق يف ذلك �لطبيب، رغم �أن عيني  � 

أنن������ي ومنذ �أن �نفجر  كانت������ا مغم�شتني، �إال �

أ�ش������ي بذلك �ل�شوؤ�ل �لقنبل������ة �أ�شبحت �أرى  ر�

أ�شتطيع روؤية �أدمغة �لنا�س  من خالل جفوين، و�

�شماك؟؟. و�أفكارهم �شفافة كاأحو��س �الأ

أي�شاً له   ي������ا لهذ� �لذي يحدث، �لطبيب �

وجهي، وتقا�شيم������ه �ملتطابقة، لكنه مل يلحظ 

ن وجهي قد تغريت ت�شاري�شه. ذلك الأ

نذ�ر بد�خل������ي ثانية،  تزعق �شاف������رة �الإ

رهابي يطل بوجه������ه �لغريب عرب  وذل������ك �الإ

�شعاف �لتي �نطلقت ب�رسعة  نافذة �شيارة �الإ

أر�ه من خالل  أ�شي �ملنفجرة، � ملحاولة �إنقاذ ر�

عيني �ملغم�شتني، يق������رتب مني، كيف دخل 

أك������رث، كيف ال  �ل�شي������ارة �مل�رسع������ة؟؟ يقرتب �

ي�شع������ر �لطبيب بوجوده؟؟ هل هو غري مرئي 

؟ يت�شلل نحوي، ويَقّرب فمه �لذي ي�شبه جر�س 

�لكني�شة، ويهم�������س يف �أذين، لكن �رسعان ما 
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يتح������ول �شوته �إىل �شفري حاد، وكاأنه تقّم�س 

كل �شافر�ت �لقطار�ت يف �لعامل:

أ�شئلتي �لقنابل يف روؤو�س  »�إين �أ�شع �  -

نهم بعد �النفجار �شيدركون  من �أحبه������م؟؟ الأ

�حلقيقة �لكربى ثم �ن�شلَّ بهدوء عرب �لنافذة 

�ملغلقة لل�شيارة �مل�رسعة، وتال�شى.

 مل يلحظ �لطبيب ذل������ك، و�شع �شماعته 

أ�شي �لن������ازف، لكنه �رسعان ما نزعها  على ر�

أذنيه كمن �أ�شابته �شدم������ة قوية، تر�هُ  ع������ن �

أ�شي؟  �شمع �شفري �لقطار�ت �ملتعايل د�خل ر�

ج�ّس �لذي  نذ�ر �الأ تر�هُ �شمع �شوت ب������وق �الإ

يبعث على �لق�شعريرة، واليز�ل ينعق يف ذلك 

�لنفق �ملظلم؟؟

مور على هذ� �لطبيب   لقد �ختلطت �الأ

�شعاف  �لذي يتقم�شه وجهي، �لتفت �شائق �الإ

�إىل �لرج������ل ليعلم������ه بو�شولن������ا للم�شفى، يا 

�شعاف له  للغر�ب������ة، حتى �شائ������ق �شي������ارة �الإ

مر بقدر ما  وجه������ي متاماً، ومل يفاجئن������ي �الأ

أثار ��شتغر�بي. �

 نظرت �إىل �أر�شف������ة �ل�شو�رع، كانت كل 

أبي�س غريب  بالليع �ملدينة قد طافت ب�شائل �

له ر�ئحة �لربيع، ومل يعرف عمال �لبلدية من 

ه  �أين جاء، وكيف كلما حاولو� �شفطه، و�شّخ

الت كلما �زد�د. باالآ

 عم������ال �لبلدية كلهم، كان������ت لهم وجوه 

كوجه������ي، غريب حقاً ما يحدث، حتى د�خل 

�مل�شفى ويف �ل�رس�ديب �لطويلة �لتي �أخذوين 

خالله������ا، كان كل من يع������رب بجانبي وير�ين، 

يتقم�شه وجهي هل ه������ذه هلو�شة �لنهاية؟؟ 

�أم ماذ�؟؟.

 ال يز�ل �شفري �لقطار�ت يتز�حم د�خل 

آثار �ل�شوؤ�ل �لقنبلة  أ�شي �ملنفجر، وال تز�ل � ر�

متالأ تالفي������ف دماغي �لذي مل يتوقف نزيفه 

أ يت�رّسب على  بي�������س بعد، حت������ى �إنه ب������د� �الأ

بالط �مل�شف������ى، و�ملعد�ت �لطبي������ة �لقريبة، 

أتعّجب!! �أين  هذ� �ل�شائل �لربيعي �لر�ئحة، �

كنت �أحتفظ بتلك �لكمية �لهائلة �لتي تتكاثر 

تلقائياً كلما ر�آها �إن�ش������ان بعينيه؟؟ و�نتابني 

�شع������ور جديد، �رسعان ما حت������ول �إىل �شوؤ�ل 

منفج������ر �آخر، »ماذ� لو طاف������ت �ملدينة بهذ� 

�ل�شائل؟؟« �إذ ال يعقل �أن مي�شي �لنا�س بعيون 

مغم�ش������ة؟ لكنني �أتعجب من تلك �ملخلوقات 

أ�شكال غريبة  �لتي ت�شبه �لب�رس، و�لت������ي لها �

و�أج�شاد خنازير       وترتدي �لثياب �حلريرية، 

أنها  و�لفرو، و�جلو�هر، كيف مل تتغري؟؟ يبدو �

متتل������ك نوعا من �ملناعة �شد هذه �ملادة فهم 

وحدهم من ي�شري يف �ل�شو�رع بعيوٍن مفتوحة 

بي�س، بل  غري �آبهني بطوفان ذلك �ل�شائل �الأ

حذية  وينتعلون �أحذية عالية �ل�شاق، ت�شبه �الأ

ون ذيولهم �لق�شرية  �لع�شكرية �لثقيلة، ويهزُّ

آذ�نهم �ملفلطحة مفتخرين باأنهم قد وجدو�  و�
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مثل للتخل�س من ذلك �ل�شائل �لذي  �حلل �الأ

يُ�شيب من ير�ه بعدوى �النفجار.

 و�شعوين يف �مل�شع������د �لكبري ليتم نقلي 

�إىل غرف������ة �لعمليات، بجانب������ي �أي�شا �رسير 

أ�شه مثلي ومل  علي������ه بقايا رجل، وقد �نفجر ر�

تزل تتدّفق منه نف�������س �ملادة �لبي�شاء، قالو� 

�إنه طالب جامعي.

 حّدقُت في������ه عرب نظر�ت مرت�ق�شة من 

عينّي �ملغلقتني، لديه وجهي �أي�شا؟؟ مل �أكرتث 

هذه �ملرة بقدر م������ا ده�شت حني نظرت �إىل 

�ملمر�ش������ة �لو�قف������ة بقربي، و�لت������ي ت�شغط 

بي�س �إنها حتمل  بيدها على مكان �لنزيف �الأ

وجهي �أي�شا؟؟ و�كت�شفت �أمر�ً ُمثري�ً، »�إن كل 

من ينظر �إيل، تتغري مالحمه فور�ً ويتقّم�شه 

وجهي دون �أن يدري هو ذلك«؟؟

بو�ق  نذ�ر ت������زد�د قوة، و�الأ  �شافر�ت �الإ

أنفاق  �ملك�ش������ورة �لت������ي ال تز�ل تنعق حت������ت �

�ملدين������ة، تتمّرد على �ل�شك������ون �أكرث، ومُتّزق 

أبدو�  أ�شباه �لب�رس، � هدوء �لروؤو�������س �لر�كدة، �

�نزعاجه������م، رغ������م �أن لديه������م مناع������ة �شد 

آذ�نهم  �شو�ت، فهم وحت������ى بوجود � ه������ذه �الأ

فاعي  أنهم �شمٌّ كاالأ �لطويلة �ملفلطح������ة، �إال �

وقد �عتقدو� باأّن زلز�الً ما و�شيك �حلدوث 

أنفاق  جر�ء �هتز�ز�ت غام�شة حتدث حتت �

�ملدينة .

 �أعلن������ت �لط������و�رئ يف �مل�شف������ى، فق������د 

�شعاف �ملماثلة يف �لغرف  �زد�دت حاالت �الإ

�ملج������اورة، و يف �مل�شايف �لقريب������ة، و�ختلط 

مر بني �مل�شابني بانفجار�ت يف روؤو�شهم،  �الأ

طب������اء و�ملمر�شات فكلهم يتقّم�شون  وبني �الأ

نف�������س �لوجه، وجهي، وال تز�ل روؤو�س �أولئك 

�مل�شابني تنزف مادة بي�شاء لها ر�ئحة �لربيع 

أو ي�شّم  أو يلم�شها، � يتغري وجه كل من ير�ها، �

ر�ئحتها، وال تز�ل يف �زدياد.

 مت عر�س �حلدث �لغريب على �شا�شات 

�لتلف������از، وعق������دت ن������دو�ت وحما�رس�ت يف 

�شتى �أرجاء �ملدين������ة، بع�شها يحذر وبع�شها 

أنه ال  مر، � ي�شف ويطمئ������ن، و�ملده�س يف �الأ

رهابي  �أحد قد طالب بالقب�س على ذلك �الإ

�ل������ذي كان يح�رس كل تل������ك �ملوؤمتر�ت، ويف 

�أحدها وقف يحا�رس، ويفل�شف، ويد�فع عما 

أنه ق������د ينتقي عامال يف  يقوم ب������ه، �شارحاً �

فرن �أو مطعم، �أو مقه������ى ليمنحه �رسف �أن 

أ�شتاذ� يف  يكون �أحد �شحاياه على �أن يختار �

أو تاجر� كبري�، �أو �شاحب فندق،  �جلامع������ة، �

أ�شباه  نه يعرف متاما �لب�رس �حلقيقيني من � الأ

أنه �شي�شتمر يف عمله  �لب�رس �خلنازير، و�أعلن �

ه������ذ� حتى �شاعة �حلقيق������ة �لكربى �لتي لن 

يحظى به������ا �إال �شحايا قنابله �خلالدين، ثم 

�ن�شّل بهدوء مثري كعادته تاركاً �لقاعات كلها 

أنا�س كانو� �شحاياه،  ت�شجُّ بت�شفيٍق حاّد من �

وجميعه������م يحملون وجوهاً مطابقة لوجهي، 
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أ�شماه������م باأ�شباه �لب�������رس، فكانو�  أم������ا م������ن � �

يكتف������ون باالختباء يف ظل مقاعد �ل�شحايا، 

وقد حلّو� ربطات �أعناقهم �لثخينة، ونّك�شو� 

آذ�نه������م �لطويل������ة، و�أخف������و� قرونه������م حتت  �

قبعاتهم �لفاخرة �مل�شتوردة.

يف غرفة عمليات �مل�شفى، َمّددوين، بعد 

�أن قيَّدو� ج�ش������دي �ملرتع�������س، و�أوردتي �إىل 

ربطة �جللدية  �أجهزة معقدة كثرية و�أز�حو� �الأ

أ�شي  �لتي ت�شبه �ل�شياط، و�لتي كانت تُثّبت ر�

أبي�س. �لذي ملا يزل ينزف �شائال �

دخل ج������ّر�ٌح كبري، رهيب �لهيئ������ة، ُملّثم 

نو�ر على  �لوج������ه، ثم فتح �لنو�فذ، و�أ�شاء �الأ

غري �لعادة �لطبية يف غرف �لعمليات وخاطب 

بلهجٍة �شارمة �أع�شاء �لفريق �لطبي �لذين 

يتقّم�شون ن�شخاً من وجهي:

أه������ل �ملدينة هذ�  - »يج������ب �أن ي�شم������ع �

�ل�شفري �ل�شادر من ه������ذه �لر�أ�س �ملفتوحة، 

نذ�ر كل نو�فذ  يجب �أن تدخ������ل �شافر�ت �الإ

�لبيوت«، ثم �قرتب مني وحّدق ملّياً بوجهي، 

وهم�س ب�شوٍت يُ�شبه تر�تيل �لكنائ�س:

ن، باأن �أ�شع يف  أنا �لذي �شاأ�شفيك �الآ �«  -

د من نزيفها �أهل  ر�أ�شك قنبلة جديدة ليتعمَّ

�ملدينة ثانية«.

رهابي �ل�شارم،  لقد عرفته، �إنه ذلك �الإ

فلدي������ه قدرة عجيبة على تغي������ري �شوته كما 

يريد؟؟ ثم وقبل �أن ي������ذوب يف فر�غ �ملكان، 

هم�������س يف �أذين نغمت������ي �ع������رت�ف من فمه 

�جلر�س، وتناثر و�شط �ندها�س �حل�شور.

رهابي �شوى »�لزمن«؟؟ - مل يكن ذلك �الإ

-  ومل يك������ن �ل�ش������وؤ�ل �لقنبل������ة �إال »ماذ� 

أنا«؟؟ �

و�لقنبلة �جلديدة �لتي بت �أترقب ب�شوق 

أ�ش������ي ثانية »حرية ..  حلظة �نفجارها يف ر�

حرية«.   

¥µ
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�أ�شبحت معلوماتنا عن �ملنطقة يف �لوقت �حلا�رس �أكرث و�شوحاً مما كانت 

علي������ه �شابقاً بعد �أن �شوه معظم �مل�شت�رسقني و�لرحالة يف �لقرن �لتا�شع ع�رس 

أنها كتلة �شود�ء تعم  ومطل������ع �لقرن �لع�رسين �ل�شورة وو�شفو� �ملنطق������ة على �

باجلهل و�خلر�ئب ومرت������ع خ�شيب للع�شابات وقطاع �لطرق و�شيطرة �لبدو 

و�لقرى �ملهجورة وغريها، لدرجة �أن بوركهارة مل يح�س من مئات �ملدن و�لقرى 

�ش������وى �لعدد �لقليل و�لت������ي كان ال يتجاوز عدد �ل�شكان بها كما هو �حلال يف 

الفرق الع�سكرية الرومانية 

امسامسام سوتواجدها يف بالد ال�سوتواجدها يف بالد ال�

اأ�ستاذ وباحث يف التاريخ والرتاث.

العمل الفني: الفنان علي الكفري.

❁

˜

❁
د. خليل املقدادد. خليل املقداد
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ب�رسى �ش������وى 150 �شخ�شاً يف �لوقت �لذي 

كانت فيه �لدولة �لعثمانية مهملة كلياً للريف 

�ل�ش������وري و�قت�رس �هتمامه������ا باملدن �لكربى 

مث������ل ��شطنب������ول و�لقاه������رة ودم�شق وحلب 

على ح�شاب باقي �مل������دن و�لقرى و�ملناطق، 

وه������ذه �ل�شورة مل تكن مقت�������رسة فقط على 

مرب�طورية  �شورية و�إمنا على كامل مناطق �الإ

خرية وكان  �لعثمانية وخا�ش������ة يف �لقرون �الأ

مو�ل وفر�س  ه������مَّ �حلكام و�لوالة جباي������ة �الأ

�ل�رس�ئب فقط. 

وبالطبع فاإن �إب������ر�ز �حلقائق �لتاريخية 

مب������ا يتعل������ق بامل�شتوى �حل�ش������اري للمنطقة 

أبع������اده �لتاريخية �ملتجذرة يف �لقدم مل يكن  و�

أو �إقليمي و�إمنا  نابعاً ع������ن تع�شب قوم������ي �

جاء موؤكد�ً بالدالئ������ل و�لرب�هني �ملوثقة من 

ثرية و�لوثائق �لتاريخية  خالل �ملعطي������ات �الأ

ثرية  وذلك ثمرة �جلهود �مل�شنية للبعثات �الأ

جنبية وعمله������ا �ملتو��شل منذ  �لوطني������ة و�الأ

�أكرث من ن�شف قرن من �لزمن. 

و�ل�ش������يء �لذي �أ�شب������ح موؤكد�ً يف �لوقت 

أولئك �لباحثني  أبناء و�أحف������اد � �حلا�������رس �أن �

�ل�شابقني هم من توىل �لك�شف عن �حلقائق 

ف������كار �ل�شابقة ب�ش������ورة مدعمة  ودح�س �الأ

أو �لتزوير و��شعني ن�شب  ال تقبل �لتحوي������ر �

�أحياناً  �أعينهم حت������ري �حلقيقة بال�ش������دق 

وباملو�ربة �أحياناً �أخ������رى. ولكن مهما حاول 

بع�شهم �لته������رب �أحياناً من �إظهار �حلقائق 

أو تع�شب  كامل������ة م������ن منطلقات عن�رسي������ة �

أو دين������ي، �إال �أن �لدالئل �ملادية �لتي  قومي �

�أ�شبح������ت بني يدينا باتت موؤكدة وموثقة وال 

ميكن �إنكارها مطلقاً.

وحديثنا عن �لفرق �لع�شكرية وتو�جدها 

يف �ملنطقة هو و�حدة من �لوثائق �لتي توؤكد 

�لبعد �حل�شاري �ل������ذي كان يتاأثر به هوؤالء 

�جلن������ود �لقادم������ني من كل ح������دب و�شوب 

ويتحول������ون من حمتل������ني ع�شكريني مدمرين 

وخمرب������ني �إىل معمري������ن ومتح�رسين وخري 

مثال عل������ى ذلك �لرومان وم������ن ثم يف فرتة 

الحقة على �شبيل �ملثال ال �حل�رس �ل�شالجقة 

و�ملغول و�لترت.

مر يقودن������ا �إىل �لتذك������ري باأن  وه������ذ� �الأ

ب������الد �ل�شام �شهدت ح�ش������ار�ت خمتلفة عرب 

تاريخه������ا �لطويل، وعل������ى �أر�شها ت�شارعت 

�جليو�������س وتطاحنت و�نت�������رست و�ندحرت 

خري د�ئماً ل�شعوب  ول و�الأ وكان �النت�شار �الأ

�ملنطقة. 

وال نري������د يف هذه �لعجال������ة ��شتعر��س 

مور ب�شكل مف�ش������ل و�إمنا ما يهمنا  ه������ذه �الأ

من �ملو�ش������وع هو تو�جد �لف������رق �لع�شكرية 

ول قبل  �لروماني������ة منذ منت�شف �لق������رن �الأ
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�ملي������الد و�لتي كان من نتيجتها �لق�شاء على 

يتوري  �لوجود �ل�شلوقي و�لبطلمي و�لنفوذ �الإ

م������ر �إنهاء �ململك������ة �لنبطية وحتى  و�آخر �الأ

معركة �لريموك و�خل������روج �لنهائي للقو�ت 

جنبية. �الأ

و�شه������دت �شورية يف نهاي������ة �لقرن �لثاين 

ول ق. م مناف�شة �شديدة  وبد�ي������ة �لق������رن �الأ

على �ل�شلط������ة و�ال�شتيالء على دم�شق ب�شكل 

خا�س مم������ا دفع �شكان �ملدين������ة لال�شتنجاد 

نباط �لذين كانو� قريبني منهم يف حور�ن  باالأ

متخذين م������ن مدينة ب�������رسى عا�شمة ثانية 

للمملكة ومن ثم �لعا�شم������ة �ملركزية للدولة 

بدالً من �لبرت�ء، و�أ�شب������ح من �ملوؤكد تو�جد 

ه������وؤالء يف منطقة دم�ش������ق و�متد�د �شلطتهم 

�رسق������اً يف عمق �لبادية وبن������اء معبد لهم يف 

������ت �لنقود �لنبطية يف  مدينة �ل�شمري، و�شكَّ

دم�شق ومنها نقود ظهرت عليها �شورة �مللك 

�حلارثة �لثالث �ل������ذي كان يو�شف من قبل 

�ل�شلوقي������ني وب�ش������كل خا�������س �لربجو�زية يف 

�أنطاكيا بامللك �ملتح�رس )�لفيلهيليني(. 

ون������ة �شهدت �ململكة �لنبطية  ويف تلك �الآ

أر��شيها من  أك������رب �ت�شاع لها حيث �مت������دت � �

�ل�شمال من منطقة �لقلمون وبادية �ل�شمري 

و�شفوح جبل �ل�شيخ، وجنوب������اً �شاحل �لبحر 

حمر ومدنه مثل �حلج������ر ومد�ئن �شالح  �الأ

وو�دي �ل�رسح������ان وجب������ل �لع������رب ومناطق 

�ل�شفا و�لك������ر�ع �أي �لبادي������ة �ل�شورية �رسق 

�جلب������ل، وغرباً مناطق �لنق������ب و�شاحل غزة 

و�شمال فل�شطني و�جل������والن، وكانت حور�ن 

�ملرتكز �ل�شيا�شي و�القت�شادي لهذه �ململكة.

وقد حاول �لبطامل������ة و�ل�شلوقيني مر�ر�ً 

وتك������ر�ر�ً �حلد م������ن تو�شع �ململك������ة �لنبطية 

و�لتخفيف م������ن �شيطرتهم على �لتجارة بني 

حمر  بي�������س �ملتو�شط و�لبح������ر �الأ �لبحر �الأ

أنهم مل يفلحو�، وجرت  و�خلليج �لعرب������ي �إال �

مع������ارك عديدة بني �لطرفني كان �آخرها يف 

موقع������ة �أمتان �إىل �ل�رسق م������ن ب�رسى حيث 

أنتيوخ�س �لثاين ع�رس  �شقط �لقائد �ل�شلوقي �

قتي������اًل بني يدي �لعاه������ل �لنبطي وكان ذلك 

در�شاً مل يتكرر.

وق������د ��شتمر ه������ذ� �لو�ش������ع حتى دخول 

�لروم������ان بالد �ل�������رسق منذ ع������ام 66 ق. م 

و�إنهاء �ملمالك �ل�شلوقية يف �شورية و�لبطاملة 

يف م�رس و�لفينيقيني يف �شمال �أفريقيا عند 

نباط مع مناف�س جديد. وكان  ذل������ك دخل �الأ

م������ن نتيجة ذلك �شق������وط �لق�شم �لغربي من 

ح������ور�ن بيد �لرومان وبق������ي �لق�شم �ل�رسقي 

نباط حتى ع������ام 106 ب.  حت������ت �شلط������ة �الأ

م وهو تاريخ نهاية �ململك������ة �لنبطية وبد�ية 

ت�شكيل �لوالية �لعربية.
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وبالطبع فل������م متر فرتة 

نب������اط  �الأ ب������ني  �ملج������اورة 

��شتمرت  و�لت������ي  و�لرومان 

ب�شالم،  عام������اً   150 حو�يل 

فق������د حاول �لروم������ان وكما 

مر عن������د �ل�شلوقيني  كان �الأ

و�لبطاملة م������ن قبلهم فر�س 

�القت�ش������ادي  �حل�ش������ار 

ومهاجم������ة  و�لع�شك������ري 

�لتجاري������ة  �لطرق������ات 

لكن  �لبح������ري،  و�حل�ش������ار 

نباط كانو� د�ئماً حذرين  �الأ

ولديهم �لبد�ئل يف كل حمنة 

أ�شياد �ملوقف لدرجة �أن كانت لديهم  وبق������و� �

�ملو�ن������ئ �خلا�شة بهم عل������ى �شو�حل �إيطاليا 

�لغربية و�لقريبة من مدينة روما وبنيت لهم 

فيها معابدهم �خلا�شة بهم.

وق������د �أدرك �لعاهل �لروماين بومبي منذ 

�لبد�ية مدى �خلطورة �لتي �شوف يو�جهها يف 

أر�شل خرية قادته �لع�شكريني  �ملنطقة لذلك �

وخرية �لفرق �لع�شكرية الحتالل �شورية منذ 

مر حتى عام 64 ق.  عام 66 ق. م و��شتمر �الأ

أنه مل ي�شتطع  م. وقد ذكرت بع�������س �مل�شادر �

�حتالل �ملنطقة ع�شكري������اً كما كان ذلك يف 

�شم������ال �أفريقي������ا و�إمنا جاء ذل������ك مبوجب 

أ�شارت  �مل�شاحل������ة، حتى �إن بع�������س �لوثائق �

�إىل �أن �التفاق �لذي جرى بني �لقادة �جلدد 

وزعم������اء �لب������الد كان عبارة ع������ن م�شاحلة 

وقبول �ملحتل �جلدي������د ليكون منقذ�ً للبالد 

م������ن �ملخاطر �خلارجية �لقادمة من �ل�شمال 

و�ل�رسق ولي�س م�شتعمر�ً.

وعل������ى �شوء ذل������ك مت ت�شلي������م �ملدن �إىل 

حكامها �ملحلي������ني وربطها باأحالف وتنظيم 

د�ري������ة و�ملالية ومنحها �ال�شتقالل  مور �الإ �الأ

د�ر�ت و�لبلديات  و�حلكم �لذ�تي وت�شكيل �الإ

وربطه������ا م������ع بع�شها باأح������الف منها حلف 

�ملدن �لع�������رسة )�لديكابول�������س( و�لذي �شمل 
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م������دن �متدت يف �لق�شم �جلنوبي �لغربي من 

جنوب �شورية بني دم�شق وعمان، وكانت هذه 

�ملدن تتب������ع �إد�رياً �لوالية �لرومانية �ل�شورية 

�لتي كان������ت تتو�شع وتتقل�س ح�شب �لظروف 

و�ملجري������ات �خلارجية. وال ب������د من �لتذكري 

أ�شل������وب �الأحالف بني �مل������دن وبعد �أن  ب������اأن �

جن������ح يف �ملنطقة �نتقل �إىل �شم������ال �أفريقيا 

ومت تاأ�شي�������س �لعديد م������ن �الأحالف وح�شب 

�ملنطقة �جلغر�فية، ونذكر منها حلف �ملدن 

�خلم�شة )�لبنتابول�س( يف �لق�شم �ل�رسقي من 

ليبيا، وحلف �ملدن �لث������الث )ترت�بول�س( يف 

�لق�شم �لغربي.

 وب�شب������ب �لتط������ور �حل�ش������اري عمر�نياً 

وثقافي������اً ومدنياً مل������دن �ملنطق������ة فقد منح 

أ�شماءهم �إىل تلك �ملدن  باطرة �لروم������ان � �الأ

مث������ل مدين������ة ج������در� – بومب������ي – وب�رسى 

– تر�ج������ان، كما �ع������رتف �لروم������ان باأمر�ء 
قوياء و�لعظماء  وروؤ�شاء �لقبائل و�لع�شائر �الأ

آر�مي������ني و �شفويني و �إتوريني  أنباط و � م������ن �

وغ�شا�شن������ة وجميعه������ا من �لقبائ������ل �لعربية 

�ملحلية حت������ى �إنَّ كثري�ً منه������م كانو� �أع�شاء 

يف جمل�س �ل�شيوخ �لروماين يف مدينة روما، 

وكذل������ك �أع�ش������اء جمال�س �ملناط������ق و�ملدن 

و�لواليات، وكثري�ً منه������م و�شلو� �إىل مر�تب 

�لقنا�شل و�لوالة و�لقادة �لع�شكريني ومن ثم 

أباطرة مثل فيليب �لعربي، وجرت �مل�شاهرة  �

مري�ت �ل�شوريات  بني �لطرفني و�أجنب������ت �الأ

مرب�طور  باطرة وخلفائهم مثل �الإ عدد�ً من �الأ

مرب�طور �شبتيمو�س �شيفرييو�س. كر�كال و�الإ

ومل تتاأثر �حلركة �لعمر�نية و�القت�شادية 

يف �ملنطق������ة ب�شبب وج������ود �لرومان بل على 

�لعك�س فق������د ت�شاعف عدد �ل�شكان، و�زد�د 

عدد �ملدن ودخل������ت مناهج عمر�نية جديدة 

أبني������ة مدنية وديني������ة وبني������ت مع�شكر�ت  و�

وخان������ات وح�شون و�شقت طرقات وحت�شنت 

�ملدن وجتملت بال�شو�رع �ملعمدة و�مل�شلبات 

وتط������ور �ملنهج و�لن�شي������ج �لعمر�ين وتز�يدت 

�لنه�شة �القت�شادية لدرجة �أن معظم �ملدن 

�أخذت ت�شك �لنقود �خلا�شة بها، وفتحت يف 

�لكثري من �ملدن ور�������س �شك �لنقود �لذهبية 

و�لف�شية و�لربونزية و�مل�شنوعات �ملختلفة.

وكربه������ان عل������ى �ال�شتق������الل و�الزدهار 

�القت�شادي �أن �مل�شكوكات كانت تظهر عليها 

لهة �لنبطية و�لرموز  نباط و�الآ �شور �مللوك �الأ

�لدينية �ملحلي������ة للمدن ومعابدها وجمريات 

�حلي������اة �ليومية للنا�س م������ن زر�عة وجتارة، 

ر�س على فد�ن  فظهر �ملز�رع وه������و يفلح �الأ

من �لثري�ن، كما ظه������ر �جلمل رمز �لقو�فل 

باطرة �لرومان �إال  �لتجارية. ومل تربز �شور �الأ

يف منا�شبات معينة.
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و�إ�رس�فهم  �هتمامه������م  باط������رة  �الأ و�أوىل 

�خلا�������س بامل�شاري������ع �لعمر�ني������ة لدرجة �أن 

بع�شه������م كان يح�رس �شخ�شي������اً �إىل �ملنطقة 

لتد�ش������ني تل������ك �مل�شاري������ع و�الط������الع على 

مور ومعرفة حياة �لنا�س و�ل�شهر  جمريات �الأ

مرب�طورية، ويف حال  على �أمن �ملنطق������ة و�الإ

غيابهم كان������و� يوكلون �لعديد م������ن �أع�شاء 

جمل�������س �ل�شي������وخ و�لق������ادة �لع�شكريني ذوي 

�لثق������ة �لعالية �إ�شافة �إىل �ل������والة للم�شاركة 

عم������ال. وعلى �شبيل �ملثال فقد  يف تنفيذ �الأ

مرب�طور هادري������ان يف عام 138م  ح�������رس �الإ

�إىل �ملنطق������ة وز�ر �ملدن ومنها مدينة ب�رسى 

وجر�س ود�شن يف ه������ذه �ملنا�شبة �لعديد من 

�مل�شاريع ووهب بع�س �مل������دن مر�تب �إد�رية 

مرموقة مثل لقب مدن حرة ومدن مرتوبول 

ومدن م�شتعمرة.

ولك������ن رغم ذلك كله فاإن دخول �لرومان 

مرب�طورية جر  �إىل �ملنطق������ة و�إحلاقها يف �الإ

له������ا �لوي������الت ومل يجلب لها �ل�ش������الم د�ئماً 

و�إمن������ا عل������ى �لعك�س فقد جعله������ا تدخل يف 

�رس�عات وحروب �أكرث �شمولية ومنها �حلرب 

هلية �لرومانية وحروبها مع �جلرمان يف  �الأ

أوروب������ة و�لت������ي كان من نتيجته������ا �أن �شقط  �

مرب�طور �لعرب������ي فيليب قتياًل يف �إحدى  �الإ

مور جعلت من �شورية  هذه �ملعارك. وهذه �الأ

بلد�ً يت������اأمل وياأ�شف على حتالفه مع �لرومان، 

كم������ا �أفقد �ملدن �لكثري م������ن هيبتها وتدمري 

أبنيتها لدرج������ة �أن �حلروب كانت تت�شاعف  �

وجمرياتها تتعاقب.

ر و�ملع�شكر�ت  �شو� وكانت �لتح�شينات و�الأ

هد�ف �ملبا�������رسة للمهاجمني �لفر�س  هي �الأ

و�لتدمريني �لذين خربو� وحرقو� معظم مدن 

�ملنطقة بني �أعو�م 260 – 275. ومنها مدن 

�ل�شنم������ني ودرعا وب�رسى حيث دمر و�أحرق 

مع�شكر �لفرقة �لربقاوية �لثالثة بكامله عدة 

أ�ش������و�ر �ملدينة مما �أجرب  م������ر�ت �إ�شافة �إىل �

ر�ش������ال ممثلني عن������ه مبا�رسة  مرب�ط������ور الإ �الإ

عادة �لتح�شينات وعلى نفقة �لدولة. الإ

ولك������ن يف �لوقت نف�شه كانت �لربجو�زية 

�ملحلي������ة و�أ�شح������اب �ملهن ي�شارك������ون مادياً 

وعملياً يف �لعديد م������ن �مل�شاريع �لعمر�نية، 

ر�شائهم  مرب�طورية جاهدة الإ ولهذ� �شعت �الإ

ومنحه������م جميع �ل�شالحي������ات و�العتبار�ت 

بعد �أن عج������زت طيلة 150عام������اً من �إنهاء 

�شلطاتهم �ل�شيا�شية يف ظل �ململكة �لنبطية. 

وقد �أدرك �لرومان �أن �إنهاء �ململكة �لنبطية 

ال يعني �إنه������اء نفوذ هوؤالء مادي������اً ومعنوياً، 

وكدلي������ل على ذلك �ل������رث�ء �لق�شور �لفخمة 

�ملنت�رسة يف جميع �ملدن و�لقرى يف حور�ن.

وق������د �أظه������رت �لدر��ش������ات و�حلفريات 
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�حلديثة �أن هذه �لفيالت و�لق�شور �لفخمة 

بنية �خلدمية  كان يتب������ع لها �لعديد م������ن �الأ

و�لت������ي ت������اأوي �ملز�رعني و�لعم������ال و�لعبيد. 

وكدلي������ل على ع������دم تاأثر �ملنطق������ة باملحتل 

�خلارجي �أن حياته������ا بجميع مناحيها كانت 

د�ئماً  يف تط������ور ملحوظ وعالقات �شعوبها 

أبناء عمومتهم يف �جلزيرة  برت�بط م�شتمر مع �

�لعربية ويف بالد �لنهرين وم�رس و�ملبادالت 

�لتجاري������ة و�لتعاون �مل�ش������رتك مل ينقطع على 

مر م�شتمر حتى  جميع �ل�شعد وبقي هذ� �الأ

�شالمي. بد�ية �لعهد �الإ

وكان ملج������يء �ل�شا�شاني������ني �إىل �حلك������م 

يف بالد فار�������س �أن �شبب �لقل������ق و�لفو�شى 

أرب������ك �لتحركات  يف منطق������ة ب������الد �ل�شام و�

�لع�شكري������ة �لروماني������ة، لذل������ك وجد زعماء 

�لقبائل �لعربية �لفر�شة مو�تية للتخل�س من 

�لفر�������س و�لرومان دفعة و�حدة، لذلك �لتف 

�جلمي������ع ح������ول �أوذينة ملك تدم������ر وطردو� 

�لفر�س والحقوه������م حتى �أعايل نهر �لفر�ت 

و�ملناط������ق �ل�رسقية منه، وط������ردو� �لرومان 

و�حتلو� �أنطاكيا. وقد �عرتف �لرومان ق�رس�ً 

بالعاهل �لعربي و�أطلقو� علية لقب دوق ومن 

ثم ملك �مللوك )�شاهن �شاه(.

�شف فق������د قتل هو و�بنه �لبكر  ولكن لالأ

أثر ذل������ك ��شتلمت زنوبيا  هريودي������ان، وعلى �

�ل�شلطة با�ش������م �بنها �ل�شغ������ري وهب �لالت 

مرب�طورية وتو�شعت  وقطعت عالقاتها مع �الإ

ر��شي �ل�شورية،  �شماالً لت�شيطر على كامل �الأ

وم������ن ثم توجهت جنوباً لت�شيطر على جنوب 

�شكندرية،  بالد �ل�شام وم�رس وو�شلت �إىل �الإ

وبالطبع فق������د كان ذلك ثمرة ت�شافر جهود 

أثر ذلك دمرت  جميع �لقبائل �لعربية، وعل �

ق������و�ت زنوبي������ا �لتح�شين������ات �لع�شكرية يف 

مدن حور�ن وحرق������ت �ملع�شكر�ت �لرومانية 

ودمرتها نهائياً مبا فيها �ملعابد.

�شف فلم ت�شتم������ر هذه �لدولة  ولك������ن لالأ

�شباب كثرية  نباط الأ كث������ري�ً كما كانت دولة �الأ

حتتاج �إىل �رسح مف�شل ومو�شوع خا�س بها، 

م������ور �إىل �لرومان  وله������ذ� �رسعان ما �آلت �الأ

م������ن جديد، وبعد فرتة م������ن �لزمن �نق�شمت 

مرب�طورية �إىل ق�شمني �ل�رسقية وعا�شمتها  �الإ

�لق�شطنطيني������ة و�لت������ي �أ�شبحت تعرف عند 

مرب�طوري������ة  �ملوؤرخ������ني �لغربي������ني با�ش������م �الإ

�لبيزنطي������ة وعند �لع������رب با�شم �إمرب�طورية 

�لروم �ل�رسقية و�لغربية وعا�شمتها روما.

وبالطبع فقد مت تدريجياً وخالل �لقرن 

�لثاين و�لثال������ث �لتخلي نهائياً عن �لعباد�ت 

�لوثنية و�عرت�ف �لدولة بالديانة �لن�رس�نية 

مرب�طور ثيودور فقد  ومن ثم ومع مر��شيم �الإ

�أ�شبحت �لديانات �لوثنية حمرمة ومل يعد لها 

معتنقني.
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ح������د�ث �لتي �نطوت  ويف خ�شم هذه �الأ

زمنياً مبا يقارب �ل�شبعة قرون جالت و�شالت 

ر��ش������ي �ل�شورية مب������ا فيها حور�ن  ف������وق �الأ

�لعديد من �لفرق و�لكتائب �لع�شكرية �شملت 

مرب�طوري،  معظ������م تق�شيم������ات �جلي�������س �الإ

وت�شكل������ت م������ن �مل������دن و�ملناطق كاف������ة �لتي 

مرب�طورية يف �لقار�ت �لثالثة  كانت تتبع �الإ

بي�س  و�لتي كانت حتيط يف حو�س �لبحر �الأ

�ملتو�شط.

مرب�طورية  وهذ� يقودنا �إىل �لتاأكيد �أن �الإ

�لروماني������ة مل تقت�������رس على �شع������ب معني �أو 

قومية و�ح������دة �أو عرق ب�������رسي مميز و�إمنا 

أ�شها  كانت مزيجاً من �شع������وب �لعامل وعلى ر�

�ل�شعب �لعرب������ي؛ �أما �لت�شمية فكانت تنتمي 

فق������ط �إىل �لعا�شم������ة روما، وله������ذ� فكانت 

م�شاركة �ل�شع������وب و�ملناطق �لعربية م�شاركة 

فعال������ة ورئي�ش������ة يف �لتاري������خ �لروماين منذ 

مرب�طورية وحتى �نهيارها. تاأ�شي�س �الإ

حد�ث �لتاريخية كان  ومب������ا �أن مرتكز �الأ

ينطلق من هذه �ملنطق������ة فقد جلب �لعاهل 

�لروم������اين بومب������ي �إىل �شورية ومن������ذ بد�ية 

رب������ع ف������رق �لقوي������ة و�ل�شاربة يف  م������ر �الأ �الأ

�لدول������ة توزعت حتى ع������ام 106 ب. م على 

أر��شي ب������الد �ل�شام ماع������د� �ملناطق  كام������ل �

�لتي كانت تتبع �ململكة �لنبطية و�لتي ذكرت 

�شابقاً. وهذه �لفرق هي �لتالية:

 La X 1-  فرق������ة فريتن�شي�������س �لعا�رسة

م������ر يف  Fretensis وحل������ت يف بد�ي������ة �الأ
منطقة �شريو�������س �شمال �شوري������ة ثم �متدت 

حتى منطقة �جلليل �شمال فل�شطني.

 La IV �لر�بع������ة  فري�ت������ا  فرق������ة   -2

أو فرق������ة �لف������ر�ت �لر�بعة وكانت  � Ferrata
منت�������رسة يف �ملناطق �ملحيطة يف نهر �لفر�ت 

ث������م حلت يف منطقة حور�ن و�لوالية �لعربية 

مرب�ط������ور تر�جان ملوؤ�زرة �لفرقة  يف عهد �الإ

�لثالثة �لربقاوية وفرقة غاليكا يف �إنهاء حكم 

�ململكة �لنبطية.

 La III 3- �لفرق������ة �لغالي������ة �لثالث������ة

Gallica  ن�شب������ة �إىل بالد �لغ������ال )فرن�شا( 
وحلت يف �لق�شم �لغرب������ي من حور�ن، وكان 

ق�شم منها يتمركز يف منطقة �ل�شنمني.

 La XII 4- فرقة فومليناتا �لثانية ع�رس

Fulminata وكان������ت تت������وزع كتائ������ب هذه 
�لفرقة ح�ش������ب �ملقت�شيات �ل�رسورية ولهذ� 

فلم يكن لها مكان ��شتقر�ر ثابت.

 La IV  5- فرق������ة �شكيتي������كا �لر�بع������ة

Scythica وق������د حل������ت يف منطقة �شريو�س 
حمل فرقة فريتن�شي�س يف �لفرتة �لتي غادرت 

فيها �شورية �إىل منطقة �أرمينية بقيادة �لقائد 

كوريولون كما جاء �إىل �شورية يف نف�س �لفرتة 

كل من:
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6- فرقة فالفيا فريم������ا �ل�شاد�شة ع�رس  

La XVI  Flavia Firma وحل������ت حم������ل 
أر�دو�س. فرقة فري�تا يف منطقة �

أبولليناري�������س �خلام�شة ع�رس  7- فرق������ة �

La XV APOLLINARIS وكان مق������ر 
مع�شكرها يف �شامو�شات. 

وقد فر�شت �لظ������روف �لطارئة يف تلك 

�لفرتة تنقالت عدي������دة بني �لفرق و�لكتائب 

مرب�طوري������ة  �لع�شكري������ة يف �شوري������ة ويف �الإ

مرب�ط������ور �شبتيمو�س  أي�ش������اً، ففي عه������د �الإ �

�شيفرييو�������س ��شتقرت كل م������ن فرقة فالفيا 

فريما �ل�شاد�شة ع�رس وفرقة �شكيتيكا �لر�بعة 

يف منطق������ة �شوري������ة �لد�خلي������ة بينما حلت 

يف �ملنطق������ة �ل�شاحلية – �شوري������ة �لفينيقية 

فرقة غالي������كا �لثالث������ة. ويف فرت�ت �حلرب 

مع �لفر�س �لبارثيني و�ل�شا�شانيني يف �لقرن 

�لثاين و�لثالث جرت حتركات ع�شكرية �أكرث 

�شمولية للف������رق �لع�شكرية و�ن�شمام �أحدها 

خرى ويف هذه �لفرتة حلت: �إىل �الأ

 La II �لثاني������ة  بارتي������كا  فرق������ة   -8

Parthica عدة مر�ت يف منطقة �أفاميا.
 La III 9- �لفرق������ة �لثالثة �لربقاوي������ة

Legion Cyrenaique حل������ت يف حور�ن 
نهاء  منذ ع������ام 106 ملوؤ�زرة باقي �لف������رق الإ

�ململك������ة �لنبطي������ة وكان مركزها �لرئي�س يف 

ب�رسى و�ملناطق �ملجاورة.

وكانت �لفرق تت�شكل كل و�حدة من عدد 

من �لفيالق، وكل فيلق من عدد من  �لكتائب 

جنحة، وكل جناح  وكل كتيبة من عدد من �الأ

جنحة. كما وجدت  �إىل عدد م������ن �شاربي �الأ

يف �شورية �أي�شاً فرق وكتائب م�شاعدة منها:

1- فرقة حامالت �لر�يات حيث ظهرت 

فوق �مل�شك������وكات، وكان يرم������ز لها بو�شاطة 

أ�شخا�س يحملون �لر�ي������ات، و�أحياناً  ثالث������ة �

أ�شخا�س م������ن حاملي  �أخ������رى يظهر ثالث������ة �

�لر�يات وه������م يتبادلون �لر�ي������ات مع ثالثة 

�آخري������ن، وكل و�حد من هوؤالء يرمز �أو ميثل 

فيلق������اً، وكل نقد �أي�شا يرمز �إىل ثالثة فرق. 

مرب�طور  وقد عرف م������ن بينها يف زم������ن �الإ

فيلي������ب �لعربي �لفرق������ة �خلام�شة، و�لفرقة 

�لثالثة. وكانت له������ا �شار�تها �لع�شكرية �لتي 

ظهرت فوق �مل�شك������وكات، وكان طاقم �لفرق 

من �لفر�شان.

أرب������ع كتائ������ب م������ن فرق������ة تر�خوم  � -2

. Thracum Syriacae شريياكاي�

 Ala تر�خ������وم  �أوغ�شط������ا  جن������اح   -3

مرك������ز  وكان   Augusta Thracum
تو�جدها يف جر�س.

فرق������ة  م������ن  �لث������اين  �جلن������اح   -4

 Ala II Flavia �أقريبينيان������ا  فالفي������ا 

Agrippiniana وكان مرك������ز تو�جدها يف 



الفرق الع�سكرية الرومانية وتواجدها يف بالد ال�سام

243 ول   2008 العــــــدد 543 كانون الآ

�لقرن �لثاين يف �شهل �لنقرة من حور�ن.

وىل من فرق������ة �أوغ�شطا  5- �لكتيب������ة �الأ

 La cohors I أيكيتات������ا  � بانوني������وروم 

 Augusta Pannoniorum Equitata
وكان مرك������ز تو�جده������ا يف منطقة �لغزالنية 

جنوب �رسق دم�شق.

وىل م������ن فرق������ة فالفيا  6- �لكتيب������ة �الأ

 Cohorte Flavia خال�شيدينوري������وم 

Chalcidenorum وكان لها مع�شكر كبري 
يف ثيل�شيا �رسق دم�ش������ق عام 162. ويف عام 

253 – 259 ح�رس �أي�شاً:

 Ala 7- جناح من فرق������ة فوكونتيوريوم

. Vocontiorum
فرق������ة  م������ن  �ل�شابع������ة  �لكتيب������ة   -8

 Ala Vocontiorum فوكونتيوري������وم 

حلت عل������ى �لطريق بني دم�ش������ق وتدمر يف 

مرب�طور  مرب�طور �أنطو�ن �لتقي و�الإ عهد �الإ

قارديان

ول م������ن فرق������ة تر�خوم  9- �جلن������اح �الأ

 Ala I Thracum هريكوليان������ا 

. Herculiana
فرق������ة  م������ن  ول  �الأ �جلن������اح   -10

 Ala I Ulpia �شينقوالري������وم  أولبي������ا  �

.Singularium
جناح من فرقة فالفيا �أقريبينيانا   -11

.Ala Flavia Agrippiniana
ووج������دت �لكتائ������ب �لتالي������ة يف منطقة 

�لبادية �ل�شورية بني دم�شق وتدمر وحم�س:

وىل  �الأ تر�خ������وم  �أوغ�شت������ا  كتيب������ة   -1

. Cohorte I Augusta Thracum
وىل  �الأ �شيبا�شتينوري������وم  كتيب������ة   -2

. Cohorte I Sebastenorum
3- �لكتيبة �لثانية من فرقة هي�شبانوريوم 

. Cohorte II Hispanorum
خل�شيدينوري������وم  فالفي������ا  كتيب������ة   -4

Cohorte Flavia Chalcidenorum
وفوق �لطريق �ال�شرت�تيجي من تدمر �إىل 

�شور� على �لفر�ت وب�شكل خا�س يف منطقة 

�ل�شخنة حلت يف منت�شف �لقرن �لثاين:

5- �لكتيب������ة �لثانية من فرق������ة تر�خوم 

 La Cohorte II Thracum �شريي������اكا 

. Syriaca
ويف �أق�شى �ل�رسق �ل�شوري حلت بني عام 

:208 – 165

أولبي������ا �إيكيت������ات �شيفي������وم  6- كتيب������ة �

 La cohors II Ulpia رومانوريوم �لثانية

.Equitata Civium Romanorum
ويف عام 208 حلت:

 La 7- كتيب������ة باملريينوري������وم �لع�رسي������ن

.cohors XX Palmyrenorum
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ح�شل������ت   220  –  209 أع������و�م  � وب������ني 

�ندماجية بني �لفرق �لثالثة �لتالية:

فرقة فالفيا فريما �ل�شاد�شة ع�رس   -1

. La XVI Flavia Firma
 La IV فرق������ة �شكيتي������كا �لر�بعة  -2

.Scythica
 La III لفرقة �لثالث������ة �لربقاوية�  -3

.Legion Cyrenaique
ويف زم������ن �خلطر على ح������ور�ن وخا�شة 

باط������رة م������ارك �أوري وكوم������ود  يف عه������د �الأ

كانت تر�شل �لفرق �لثالثة �إ�شافة �إىل بع�س 

�لكتائب من �أجل تعزيز �لدفاع عن �ملنطقة، 

كم������ا �أقامت فرقة غالي������كا �لثالثة يف موقع 

مرب�طور  �لذنيبة ق������رب دم�شق يف عه������د �الإ

�شبتيمو�س �شيفرييو�س لقمع حركات �لتحرر 

من قبل �لقبائل �لعربية.

مرب�طور ديوقلي�شيان حلت  ويف عه������د �الإ

يف مدينة تدمر:

 Legion وىل فرقة �إيلرييكوريوم �الأ  -10

. I Illyricorum
وم������ن كل ما تق������دم نالح������ظ �أن �لفرق 

�لع�شكري������ة و�لتي بلغ عددها م������ع �لكتائب 

�شافي������ة م������ا يف������وق 33 وحدة  و�لق������وى �الإ

ع�شكري������ة و�لتي كانت مزودة بكامل �ملعد�ت 

�لع�شكرية من �خليالة و�شاربي �ل�شهام ورماة 

�لنبال و�ملنجنيق وحاملي �لر�يات و�لقذ�ئف 

�لنارية وكتائ������ب �لعربات �مل�شفحة وغريها، 

و�إن كانت تخت�س كل فرقة يف حماية قطاع 

أنه������ا كانت متفاعل������ة مع بع�شها  معني، �إال �

زمات �شو�ًء يف حور�ن �أو  �لبع�س وح�شب �الأ

مرب�طورية. بالد �ل�شام �أو على م�شتوى �الإ

أ�شم������اء �لفرق  وم������ن خ������الل ��شتعر��س �

أ�شماء �لع�شاكر فنجدها جميعاً  وتفرعاتها و�

تنتم������ي �إىل �ملو�قع �جلغر�في������ة �لتابعة �إىل 

�لق������ار�ت �لثالث������ة وب�شكل خا�������س �ملناطق 

بي�س �ملتو�شط  �ملحيط������ة يف حو�س �لبحر �الأ

مثل بالد �لغال )فرن�شا( و�شبه جزيرة �إيبرييا 

ندل�������س( و�إيطاليا و�ليونان ومنطقة  )بالد �الأ

�لبلق������ان، وقبائل �جلرم������ان و تركيا و�شمال 

�أفريقيا وغريها.

وهذ� يعني �أن �ملنطقة كانت ذ�ت �نفتاح 

عاملي وتفاع������ل ح�شاري �شيم������ا و�أن �أفر�د 

�لكتائ������ب كانو� م������ن ذوي �لثقاف������ة �لعالية 

ويتفاعلو� مع �لطبيعة �جلغر�فية �لتي كانو� 

يقيمون بها بعد �أن يكونو� قد تلقو� تدريبات 

قا�شي������ة ت�شمل جمي������ع �لق�شاي������ا �لع�شكرية 

و�لثقافية. 

وق������د �أجمعت �لوثائق عل������ى �أن �لرومان 

وج������دو� يف �شورية مركز�ً ذو �إ�شعاع ح�شارٍي 

متطور، وق������د تفاعلو� بحكمة م������ع �لقو�ت 
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خرى، ولذلك  جنبية عك�س باقي �ملناطق �الأ �الأ

كان عملهم ذ� �أهد�ف مزدوجة ؛ منها �لدفاع 

عن �لبالد وخا�شة �خلطر �لفار�شي �ملتكرر، 

عمار و�لبناء و�مل�شاركة  و�لعمل يف جماالت �الإ

عمال �ملدنية كافة �شمن �إطار �لتفاعل  يف �الأ

أبناء �ملنطق������ة، ولهذ� كانت  �حل�شاري م������ع �

م�شاركا ته������م د�ئماً موثق������ة بالكتابات على 

بني������ة �لعامة وعلى  �ملعاب������د و�لق�ش������ور و�الأ

عم������دة �ملنت�شبة فوق �ل�ش������و�رع �لرئي�شة  �الأ

وفوق �أقو��س �لن�رس و�مل�شلبات وغريها.
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أبرز معامل تر�ثنا  أننا كعرب، ونحن ب�شدد ��شتعادة � يبدو لي�س من �مل�شتغرب �

ندل�شية �لفردو�شية، خ�شو�شاً ما يت�شل منه  أ�شبانيا، �إبان �لعقود �الأ دبي يف � �الأ

�شباين �لكب������ري »فيديركو غارثيا  بال�شع������ر، �أن نتوق������ف طوياًل عند �ل�شاعر �الأ

لوركا«.. ن�شتح�رسه، نتعامل مع ن�شو�شه �ل�شعرية و�مل�رسحية و�حلو�رية على 

ندل�شيني �لكب������ار، ومثل هذه �ملقاربة يف  أنه������ا �أجز�ء رديفة لنتاج �ل�شعر�ء �الأ �

أو تقّحماً بل تالقحاً ومثاقفة،  ر�أي �لغالبي������ة �ملطلقة من �لنقاد مل تاأت عبث������اً �

أ�شبانية، يذهب �أكرث من  �شتاذ يف �أكرث من جامعة � ب������ل �إن د. حممود �شبح، �الأ
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هذ�، فيقول: »�إن �شعر لوركا نبت يف منابت 

عربية، وكلم������ا تعمقنا يف ج������ذوره وعو�مل 

منائه ندرك مدى و�شوح �لرت�بط �لوجد�ين 

و�لو�شائج �حل�شي������ة بينه وبني �ل�شعر �لعربي 

ندل�ش������ي«. ولع������ّل هذ� �لعم������ق يف دو�خل  �الأ

ندل�شية  و�رس�يني �لق�شيدة �لعربية و�حلياة �الأ

غ������و�ر �ل�شا�شعة  هو �ل������ذي منحته تل������ك �الأ

و�المتد�د�ت �لو��شع������ة �لتي يتجدد �لك�شف 

عن م�شامينها و�إبد�عاتها حتى يومنا هذ�، 

ندل�شي، و�ملو�شحات منها  فهي كما �ل�شعر �الأ

على وجه �خل�شو�س، تلقى رو�جاً ملحوظاً، 

مم������ا يدعو �لد�ر�شني و�لباحث������ني �إىل �إعادة 

�لنظر يف تقييمه������ا، و�لتحري �ملتو��شل عن 

تر�ثها، و�لتدقي������ق و�لتحقيق يف ن�شو�شها، 

وذل������ك يحاك������ي م������ا نلحظ������ه يف �لنتاجات 

بد�عية للوركا. �الإ

فعلى �متد�د �ل�شن������و�ت �لتي تلت مقتله 

على ي������د �لفر�نكويني يف �لتا�ش������ع من �شهر 

�آب 1936، و��ش������ل �ملنقبون و�ملهتمون برت�ث 

هذ� �ل�شاعر �ال�شتثنائي �لك�شف عن ق�شائد 

فعندما  متنوع������ة،  وحو�ريات  وم�رسحي������ات 

كان �لع������امل يحتف������ل مب������رور خم�ش������ني عاماً 

على رحيله كان������ت باري�س تقدم له م�رسحية 

مل ي�شبق �أن قدمت م������ن قبل، وهي م�رسحية 

»�جلمهور« �لتي �كت�شفت يف ذلك �لعام، وقد 

أ�شبانيا،  كتبها �ل�شاعر يف �إيطاليا ونفذت يف �

وكانت »موؤ�ش�شة غارثيا لوركا« يف مدريد قد 

تول������ت ن�رس تلك �مل�رسحي������ة �ملكت�شفة �إ�شافة 

�إىل مر��شالت������ه ما بني �لعام 1925 و 1936، 

ثم قام������ت د�ر »كارير« �لباري�شية باإ�شد�رها 

أم������ا د�ر »غريغالبو« يف  باللغة �لفر�شي������ة، و�

بر�شلون������ة فقد ن�رست بنف�������س �ملنا�شبة �شرية 

�ل�شاعر �لكاملة بعن������و�ن »»فيديريكو غارثيا 

لوركا« كتبها »�إيان جيب�شون« يف جملدين«.

و�إذ� كان������ت �كت�شاف������ات ن�شو�������س لهذ� 

�ل�شاع������ر ظلت ترتى على �مت������د�د �ل�شنو�ت 

�ل�شبع������ني �ملا�شي������ة، ف������اإن �إع������ادة �كت�شاف 

�ل�شاع������ر نف�شه م������ن خالل ت�شلي������ط �ل�شوء 

على �شخ�شيته و�أعماله م������ن قبل �لباحثني 

مر  و�لد�ر�ش������ني جتري على ق������دم و�شاق، �الأ

�لذي دفع �شموئيل بكيت �إىل �لقول: »�إن قلة 

قليلة من �ل�شعر�ء و�مل�رسحيني نالت �الهتمام 

�لذي حظي به لوركا.. ه������ذ� �ل�شاعر �لذي 

�شطورة ومل يغادرها«، فيما كتب عنه  دخل �الأ

�ل�شاع������ر �لفرن�شي �لكب������ري »�أر�غون« قائاًل: 

»�إنه هومريو�س �لع�������رس.. ولو عا�س �شنو�ت 

م�شاف������ة، �أكرث من �ل�شن������و�ت �ملعدودة �لتي 

ن�شانية رو�ئع مهمة حتاكي  عا�شها، الأجنز لالإ

ما �شنعه �شعر�ء �لتاريخ �لكبار«.

ولعلَّ �ملهمة �لتي تقع على عاتق �ملثقفني 

و�لد�ر�ش������ني و�لكتاب �لعرب �ملهتمني ب�شاعر 

غرناطة هي وجوب �إ�شهامهم �جلاد و�لفعال 
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ن�شاني������ة  �شط������ورة �الإ يف �كت�ش������اف ه������ذه �الأ

و�ل�شعري������ة �لتي جت������اوزت حدودها �ملحلية 

�إىل �لعاملية، لي�س فقط ب�شبب تعدد مو�هبها 

و�إ�رس�قاته������ا وعطاء�تها، بل �إن عملية ر�شد 

أدبنا �لعربي  و�كت�شاف ه������ذه �لظاهرة تعني �

أو  دب �لفرن�شي � بال�رسورة �أكرث مما تعني �الأ

د�ب �لعاملية.. ملاذ�؟..  أو �شو�ه من �الآ �لالتيني �

جاب������ة على ه������ذ� �لت�شاوؤل الب������د لنا من  لالإ

ت�شليط �ل�شوء على موقع لوركا �ملتميز لدى 

�لقارئ �لعرب������ي، ولدى �ل�شعر�ء و�مل�رسحيني 

�لعرب، ويف جممل �لثقافة �لعربية �ملعا�رسة، 

أنه مل تتم متابعت������ه بطريقة �شاملة  و�شحي������ح �

وم�شتم������رة كما جند يف فرن�ش������ا مثاًل، ولكن 

لوركا حا�������رس يف �لوجد�ن �ل�شعري �لعربي، 

ويف وج������د�ن �لق������ارئ �لعرب������ي، فكث������ري من 

�ل�شع������ر�ء كتبو� ق�شائد عن ل������وركا وقدمو� 

ق�شائد �إىل لوركا، وكثري منهم متثلو� لوركا، 

فلم������اذ� يحتل لوركا ب�شكل خا�س هذ� �ملوقع 

�ملتف������رد، مع �أن �شع������ر�ء عاميني وم�رسحيني 

عديدي������ن ي�شاهونه �أهمية بق������و� دون هذ� 

�الخرت�ق �لقوي؟..

• �أوالً: لوركا هو قبل كل �شىء �بن غرناطة 
�لعربية �لتي كان������ت ذ�ت زمن من �لو�حات 

�لثقافي������ة �لعربية �مل�شعة، وه������و بالتايل �بن 

ندل�������س �لذي ر�ش������م �لعرب  ندل�������س.. �الأ �الأ

أ�شطورته �لتاريخية ومعامله �لثقافية.. مدينة  �

عربية �ملن������اخ التز�ل ت�شج باإجناز�ت �لعرب 

دبي������ة و�لفكرية..  �حل�شاري������ة و�لروحية و�الأ

مدين������ة عربي������ة �للحظ������ات ن�ش������اأ فيها هذ� 

�شباين، وهذه ناحية حميمة جد�ً  �لغجري �الأ

تقرب ل������وركا منا �شلفاً نح������ن �لعرب بحكم 

هذ� �للق������اء �لتاريخى و�جل������و�ر �حل�شاري 

�ملمتع، وبحكم �الت�ش������ال �لتاريخي و�ملكاين 

و�لزماين.

• ثاني������اً: �إن ل������وركا ق������د م������ات ميت������ة 
ماأ�شاوي������ة وغام�شة �لغمو�س كله على �أيدي 

هلية يف  �لفر�نكويني بعيد �ندالع �حلرب �الأ

أ�شبانيا، وهذه �لناحية بالذ�ت جعلته يلتقي،  �

عن غري ق�شد رمبا، بع������دد كثري من �شعر�ء 

�اللت������ز�م و�لق�شايا يف �لعامل، وعندنا ال�شيما 

بع�س �لرو�د �لر��شخني من �لعرب، و�جلدد 

أي�شاً، �لذين غرفو� من �شعر لوركا بقدر ما  �

�أعجبو� ب�شريته �لفاجعة و�نتمائه �ل�شيا�شي، 

و�إن كان ل������وركا مل ينت������م يف �لعم������ق �إىل �أي 

أ�شبانيا، وعلى  أو ح������زب �شائ������د يف � تنظي������م �

�لعك�س فلو كان لوركا جاهر�ً بالتز�مه، �شو�ء 

ع������رب �أعماله �أو ممار�شاته، مل������ا �تخذ مقتله 

أنه  هذ� �لبع������د �لغام�س و�ل�رسي، خ�شو�شا �

�إذ تتبعنا ق�شائ������ده و�أعماله �مل�رسحية �لتي 

و�شعها يف تلك �ملرحل������ة وقبلها، لوجدناها 

غارقة يف �حل�شية �لذ�تي������ة، ويف رومان�شية 

مطلق������ة، ويف �شعلك������ة، ال جتع������ل منه ذلك 
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�ملبدع �خلطر �شمن �ل�رس�ع �لقائم 

ب������ني �لفر�نكوي������ني وخ�شومهم من 

�لي�شاري������ني و�ل�شيوعي������ني.. كل ما 

هو ثابت �أن جماع������ة �لفر�نكويني 

ه������م �لذي������ن �شف������وه.. �لباقي بكل 

�أ�رس�ره وغو�م�شه ومغاليقه، ت�شمه 

�شط������ورة �للوركوي������ة، وال�شيم������ا  �الأ

�جلان������ب �ل�شيا�شي �ل������ذي �شلطت 

�شو�ء �جلماعات �ملناه�شة  عليه �الأ

يديولوجية  �الأ و�متد�د�تها  لفر�نكو 

أ�شبانيا وخارجها. يف �

جعلته  بال������ذ�ت  �لناحية  وهذه 

بدية، وجعلته  �ل�شحية �ل�شيا�شية �الأ

ين�ش������م �إىل كبار �ل�شع������ر�ء: �لرتكي 

ناظ������م حكم������ت و�لفرن�شي������ني لوي 

أيلو�ر و�لت�شيلي بابلو  �أر�غون وبول �

نريود�.. ويف هذ� �للقاء عرف بع�س 

�شعر�ئن������ا نكهة �أن يقتب�ش������وه يف ق�شائدهم، 

حتى بات »برتقال« لوركا و »قمره« و »زيتونه« 

و»ليله« و»�������رسوره« يف �شلب معجم �شعر�ئنا 

يديولوجيني �شابق������اً �أو الحقاً �أو بني بني،  �الأ

فاإلف������ة لوركا تاأتي من عملي������ة �لرتويح �لتي 

�عتمدها بع�������س �شعر�ئنا �ل�شيا�شيني ل�شعره 

يف �لذ�ئقة �لعربية، حتى بات بع�س �ل�شعر�ء 

�لع������رب يتعاملون مع لوركا بحكم �لقرب من 

�شعر�ئهم �لعرب، وكاأنه �شاعر عربي.

• ثالثاً: وهي �لناحية �لتي تقربه، �أن �شعر 

ل������وركا، عموماً، بتكوينات������ه و�إيقاعاته ومد�ه 

ذن �لعربية،  ألي������ف �إىل �الأ �للغ������وي و�للفظي �

�شدي������ق لذ�ئقتها، حميم للذ�ك������رة �ل�شعرية 

�لعربي������ة �لتاريخية باعتباره طالعاً من عمق 

ندل�شية، ومن تفتحات �إيقاعاتها  �حل�شارة �الأ

�لغنائية و�ل�شعرية و�إرهافاتها �للغوية، فمن 

أ لوركا، وخ�شو�شاً ق�شائده ومقطوعاته  يقر�

�لق�شرية، »�لغجرية«، يح�س �إح�شا�شاً عميقاً 

�شا�شية  ندل�شي �لذي من �شماته �الأ باملو�شح �الأ

يقاع و�ملو�شيقى و�ل�شكل، حتى نكاد نقول  �الإ

كاأن لوركا �شاعر�ً من �شعر�ء �ملو�شحات.
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• ر�بعاً: �قرت�ب �ملناخ �للوركوي، وال�شيما 
�مل�رسحي م������ن �ملناخ������ات �لعربي������ة، لوجوه 

�لت�شابه �الجتماعية يف كثري من �لنو�حي بني 

�شباني������ة و�ملجتمعات �لعربية،  �ملجتمعات �الأ

وه������ذ� ما يف�������رس �إقبال �مل�رسحي������ني �لعرب 

و�ل�شينمائيني على �قتبا�س وترجمة وتقدمي 

عدد م������ن �أعمال������ه �مل�رسحي������ة، وخ�شو�شاً 

م�رسحية »عر�س �لدم« و»منزل برناردة«.

• خام�ش������اً: �إن �شعر ل������وركا، رغم �رسيته 
وبع�س غمو�شه لتاأثره بال�شوريالية، هو �شعر 

يدندن ويتمتم ويغن������ي.. هو �شعر قريب �إىل 

غنية، ولكن  �لتطريب �أحياناً، و�أحياناً �إىل �الأ

على غري خف������ة وعلى غري �شهولة وعلى غري 

أي�شاً �ت�شاع �نت�شاره  جمانية، وهذ� ما يف�رس �

أ�شبانيا ويف �لعامل كله. يف �

ويل: كي������ف نق������ر�أ  نع������ود �إىل �شوؤ�لن������ا �الأ

ل������وركا �لي������وم، بعد ح������و�يل �ل�شبع������ة عقود 

على رحيل������ه؟.. ما �لذي �شم������د منه؟.. ما 

�ل������ذي تبقى؟.. وما �ل������ذي مل يتبق من �شعره 

وم�رسحيات������ه ون�شو�شه؟.. و�أي دور لعبه من 

آر�ئ������ه يف �لطليعة  خالل �شع������ره وم�رسحه و�

�شبانية و�لعاملية؟ قبل �النقالب  �لثقافي������ة �الأ

�شبانية،  هلية �الأ �لفر�نكوي وتالياً �حلرب �الأ

أ�شبانيا  �أي يف ع�رسينيات �لقرن �ملا�شي، كانت �

تعي�س ماميكن �عتباره نه�شتها �لثانية، بعد 

رك������ود ��شتمر منذ �رسفانت�������س )�شاحب دون 

كي�شوت(، كانت كاأنها تعي�س ع�رس �رسفانت�س 

�آخر، وهذه �لنه�شة �أو مثل هذه �لنه�شة كانت 

يف بع�س جو�نبها ت�شتوحي �لعودة �إىل ينابيع 

أ�شبانيا �لكربى، مو�ف������اة لعظمتها �ملفقودة،  �

وجتلت هذه �لظاهرة �لنه�شة �أكرث ما جتلت 

يف �ل�شعر، كاأن �ل�شع������ر يف تلك �ملرحلة كان 

يعي�س ربيعاً �شاطعاً م������ن �ملو�هب و�لقامات 

�ل�شعري������ة �ملتجايلة تقريب������اً، كبدرو �شلينا�س 

وخورخي غويان، ور�فائيل �ألربتي، وخو�شيه 

بريغام������ان، ولوي�س �رسن������ود�، ومانويل �إلتوال 

غريي، وفين�شنت �لك�شندري )نال جانزة نوبل 

كرث  ملع و�الأ د�ب(، بني هوؤالء كان لوركا �الأ لالآ

تفجر�ً وتنوعاً وخ�شباً يف عطائه، ولكن هذ� 

�جليل يف لغت������ه وهو�ج�ش������ه ونتاجاته، و�إن 

جمع بينه مناخ نه�شوي و�حد ومناخ طليعي 

و�ح������د، مل يكن منف�شاًل عم������ا قبله.. �إنه من 

أبرز  جي������ل ورثة 1898 �لغني بالغنائية، ومن �

أونامونو، مل يقطع هوؤالء  ممثليه مات�ش������ادو و�

�جل�رس �ل������ذي ي�شله������م يف �لنهاية �إىل عمق 

جتاربهم �خلا�شة �ملتقدمة.

ج������اء �النق������الب �لفرنك������وي وب������رت هذ� 

بد�ع������ي �لذهب������ي يف ذروة بحثه،  �لتي������ار �الإ

أ�شئلته �لنه�شوية  ويف ذروة تفجر�ت������ه وذروة �

�ملتجددة، وبعرثت �حل������رب كل هذه �لطاقة 

دبية  و�لتطلعات، وتهدمت تل������ك �لنه�شة �الأ

و�لثقافي������ة �لطالع������ة، ومات معظ������م هوؤالء 
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أو  أو بغريه �إما يف بلدهم � �ل�شعر�ء بال�شي������ف �

يف �ملنفى.. مات�شادو مات مقتوالً يف �ملنفى.. 

ر�مون خيمينيز نال نوبل و�نطفاأ يف حرقته 

أي�ش������اً.. غارثيا لوركا  ومر�رت������ه يف �ملنفى.. �

�أعدمه �لفر�نكويون بعد دخولهم غرناطة يف 

هلية، مع �أن لوركا -كما �شبق  بد�ية �حلرب �الأ

قلنا تاأكيد�ً لغالبية �مل�شادر �ملوثوقة- مل يكن 

أو تنظيم �نتماء مبا�رس�ً  ينتمي �إىل �أي حزب �

�أو �شيق������اً. وهك������ذ� برتت طالئ������ع �لنه�شة 

�شبانية، فمات من مات،  دبية و�لثقافة �الأ �الأ

وقتل م������ن قتل، ونفي من نف������ي، وغادر من 

غ������ادر، و�شمت م������ن �شم������ت، و�نقطع عن 

�لكتاب������ة من �نقطع، و�نك�رست بذلك جتارب 

ثقافية يف قمم تفتحاتها، ويف �أوج تدفقاتها 

كتجربة لوركا.. لوركا �لذي تعددت مو�هبه 

�ملو�شيقية: يعزف على �لبيانو مبهارة �شديدة 

كما ي�شهد �أ�شدقاوؤه،  وير�شم، ويتمتع مبوهبة 

أد�ئه، و�ملوهبة  كبرية يف �إلقائه �ل�شع������ر ويف �

�مللفتة عند لوركا ه������ي كتابة �لر�شائل، فقد 

كان من كت������اب �لر�شائ������ل �ملتميزين )ن�رست 

له ر�شائل جمهولة ل������ه مع كبار ع�رسه �أمثال 

ألربت������ي، وقد ترجم بع�شها  �شلفادور د�يل و�

�إىل �لعربية(.

ويق������ول جان كو�شت������و يف تقدميه لديو�ن 

أندل�شي������اً  أندل�شي������اً.. � ل������وركا: »ل������وركا كان �

ب�شوت������ه  �لربونزي������ة..  بب�رست������ه  بعيني������ه.. 

�لربونزي.. مبو�هبه �ملو�شيقية، كاأن كل هذه 

أندل�شياً..  �ملو�ه������ب �ملتعددة لديه من كون������ه �

أندل�شيته  أندل�شيت������ه، وما ي�ش������اف �إىل � م������ن �

هذه بريقه������ا �لذي هو غجريته.. لوركا هذ� 

أندل�شية  ندل�ش������ي �لغجري، �بن ح�ش������ارة � �الأ

أندل�شية ملونة  ر��شخ������ة ومتينة، و�بن بيئ������ة �

وم�شيئة، و�بن �لغجر كاأنه جمع بني �ملجدين 

أو �لبعدين«. ومن هنا بالذ�ت ميكن �لدخول  �

�إىل �شعر لوركا و�إىل م�رسحه، و�إىل �شخ�شيته 

ندل�شية  أي�ش������اً، و�إذ� كان ثمة عالمة لهذه �الأ �

أو �ل�شحر  غو�ء � يف �ل�شع������ر ويف �لفن فهي �الإ

غاين،  غو�ء، �لرق�س، �الأ أو �لتطريب: فن �الإ �

�حلا�شنة،  �لطبيع������ة  �لطرب،  يقاع������ات،  �الإ

�لعنا�������رس، �أي �لتفتح �ل�شا�ش������ع على �ل�شوء 

وعلى �لف�ش������اء وتالياً على �لنا�س، كاأن �شعر 

ل������وركا مكتوب يف �له������و�ء �لطلق.. يف حرية 

�لعنا�رس �ملتدفق������ة.. يف حرية �لنور �لغامر، 

كاأنه �شعر من�شد �أو مكتوب يف �لعر�ء، �أو يف 

ح�شن �لطبيعة«.

»ولهذ� نح�س �لعنا�رس وتكاوين �لعنا�رس 

و�أ�رس�ره������ا.. و�لنج������وم و�لقم������ر و�ل�شج������ر 

زهار و�مل�ش������اء و�لليل  نهار و�لثم������ار و�الأ و�الأ

و�ل�شباح و�ل�شم�س.. من عامله �ل�شعري.. من 

قامو�شه �ل�شعري.. م������ن طقو�شه �ل�شعرية.. 

ومن حو��شه �ل�شعري������ة، كاأن �شعره طالع من 

�لينبوع، �أو عائد �إىل �لينبوع.. �شاعر ينبوعي 
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لوركا بكل ما حتمله هذه �لعبارة من �لت�شاق 

�شطورة  �شول و�ل������رت�ث وباالأ بالعنا�������رس وباالأ

وبالتقالي������د �ل�شعبي������ة و�لطبيع������ة و�لطفولة 

أ�شماه »�شاعر �ل�شوء«  �لقدرية. ومل يخطئ من �

أو »�ملغن������ي �ل�شم�شي«، وكل هذ� يعطي �شعر  �

لوركا م������د�ه يف �الت�شال ويف �لتو�شيل، ويف 

قرب �إىل �لقلب، تلك �لب�شاطة - �لب�شاطة �الأ

ولي�س �لتب�شيط- �لتي تالم�س �شغاف �لروح 

بعنا�������رس مقت�شدة �لب�شاطة، �شنو �لعفوية.. 

وىل  أنها لي�شت عفوي������ة �له�شا�شات �الأ عل������ى �

�لتي تنبئ بالق�شيدة �أحياناً والت�شل �إليها.. 

لي�ش������ت عفوية �لرت�ك������م �جل������و�ين وعفوية 

�لقم������ة �لد�خلية بقدر ما ه������ي تلك �لعفوية 

�لت������ي تخت�رس يف م�شافاته������ا خما�شاً طوياًل 

العتماالتها  وتهي������وؤ�  �لق�شي������دة،  يقاعات  الإ

وبناه������ا. ولهذ� ذ�ع �شيت������ه ور�جت ق�شائده 

أندل�شياً.. �أي  أ�شعاره و�أغاني������ه.. �أي لكونه � و�

أ�شكال و�شي������غ.. عا�شق جماليات ال  عا�ش������ق �

أ�شا�شياتها عن معطيات �لو�قع  تنف�ش������ل يف �

�شطورة«. و�لتقاليد و�لطقو�س و�الأ

ولك������ن هذه �ملو��شفات ميك������ن �أن ت�شكل 

عند �لبع�س، وب�شف������ة خا�شة �لذين يقفون 

عند حدود �لطليعيات �لنخبوية، ماآخذ على 

�شعر ل������وركا، ولهذ� �تهم������ه �لبع�س باخلفة 

يقاعات و�لرت�كي������ب و�ل�شور،  �الإ وب�شهول������ة 

ولكن �إذ� كان ل������وركا يحت�شن يف �شعره مثل 

�شكال و�ل�شيغ �مل�شرت�شلة يف �شهولتها  هذه �الأ

ويف �شفافيتها ويف ي�رس تقبلها و��شتهالكها، �إال 

�شباين في�شنت  أنه كما يقول عنه �ل�شاعر �الأ �

�لك�شن������دري: »�شاعر �شبابي، روؤيوي، عاملي، 

�شي������د فنه، مغام������ر، معا�������رس، م�شكون بكل 

�لهو�ج�س �لطليعي������ة، ثوري، ومغلق و�رسي«. 

�شباين  أو كم������ا قال عنه �لر�شام �ل�شوريايل �الأ �

�شلف������ادور د�يل )وكان من �أ�شدقائه(: »لوركا 

يلمع كجوهرة جمنونة«.

أي������ن ل������وركا م������ن كل ه������ذه �الطالقات  �

�ملعممة؟.. ميكن �لقول �إنه يحمل تتاق�شاتها 

كلها، فهو يف �لعم������ق، رغم مظاهر �ل�شهولة 

�لت������ي تلتب�س عند �لبع�س بالفولكلور، �شاعر 

�لتناق�ش������ات و�لتفاع������الت، يتفج������ر يف كل 

�الجتاه������ات، ويتفتح عل������ى كل ما هو حي، 

ولهذ� م������ن �ل�شعب ح�������رسه يف ت�شنيف �أو 

أدبية  أو �شكل������ي �أو يف مدر�شة � قف�������س لغوي �

مقننة، فلوركا ��شتفاد من معطيات �لغنائية 

�شباين �لتي  �لعالية و�خل�شب������ة يف �ل�شعر �الأ

كان تتويجها »مات�شادو«، و��شتفاد كذلك من 

و�ل�شعبية  �شطوري������ة و�خلر�فية  �الأ �ملناخات 

أغ������اين �لغجر، وم������ن تر�ثية  و�حلكاي������ات و�

ندل�س  ندل�شي������ة ومن ج������و �الأ �ملو�شح������ات �الأ

�لتاريخ������ي و�لروح������ي، حتى ميك������ن �لقول 

�أحيان������اً وكاأن لوركا �شاعر �ملو�شحات �لعتيد، 

خ�س  كما ��شتفاد من �ملدر�شة �مل�شتقلة وباالأ
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�ل�شوريالي������ة، ولك������ن لوركا مل يق������نن جتاربه 

يف �جت������اه �أحادي �أو يف �ش������ورة مغلقة، فقد 

وقف بني �ملنعطفات �ل�شعرية، وقطف منها 

م������ا يغذي جتربته �خلا�ش������ة، فان�شهرت يف 

ق�شيدته وحتولت �إىل جزء منها.

ه������م �أن ل������وركا، �ملتفت������ح  و�لناحي������ة �الأ

كالعنا�رس، مل يتلق �لتاأثري�ت �لطبيعية فح�شب 

كال�شوريالية، كما جنده يف ق�شيدة »�شجرة.. 

أو »ق�شيدة  �شجرة«، �أو يف ق�شيدة »�نتحار«، �

يوم م������ن يوليو« من ديو�ن������ه »�أغاين« وكتاب 

�لق�شائ������د« )ترجم������ة رفعت عطف������ة(، لكنه 

��شت�شف �إ�شار�ت عالي������ة لطليعيات �أوروبية 

وغ������ري �أوروبية كان ه������و �ملمهد لها وكان من 

رو�ده������ا، فه������و على حد قول »ج������ان كا�شو« 

ق������د �شبق »بيكي������ت« و »يونك������و« يف »�إعالنه 

�لر�شالة �ليائ�شة«، و�شب������ق »جان جينيه« يف 

ربعينيات  »لعبة �ملر�يا«، كما �شب������ق كتاب �الأ

و�خلم�شيني������ات يف ��شتقر�ئه �حل�س �لفاجع 

للعامل. هذه »�ل�شيزيفي������ة« �لبائ�شة و�ليائ�شة 

�لت������ي حك������ى عنه������ا »كام������و« و�لوجوديون 

خرون. �الآ

أم������ا بالن�شبة �إىل �ل�شع������ر �لعربي، فقد  و�

أثر فيه لوركا تاأثري�ً و��شحاً، وال�شيما �شعر�ء  �

�لق�شايا و�اللتز�م، ومنذ خم�شينيات �لقرن 

�ملا�ش������ي وحتى �لي������وم، وبع�س �ل������رو�د يف 

�لق�شي������دة �ل�شيا�شية �لعربي������ة، وتاأثري لوركا 

مل يقت�������رس على �ملناخ �لع������ام لق�شائد بع�س 

�ل�شع������ر�ء �ل�شيا�شي������ني �لع������رب، و�إمنا طال 

�أي�شاً �شلب تر�كيبهم وقامو�شهم ومفرد�تهم 

و�شورهم ومو��شيعه������م و�إيقاعاتهم. و�ليوم 

وبعد �أكرث من �شبعني عاماً على رحيله كيف 

نح�س به �ليوم، بع������د كل �لتجارب �ل�شعرية 

�لت������ي عرفها �لعرب و�لع������امل؟.. جو�باً، ننقل 

ق������والً لبابلو نريود�، منه: »ل������وركا �أقرب �إىل 

مل منه �إىل �لذكاء.. �أقرب �إىل �لدم منه �إىل  �الأ

�حلرب.. �أقرب �إىل �ملوت منه �إىل �لفل�شفة«.

¥µ
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حفلت كتابات زكي جنيب حممود بالدعوة �إىل �لتغيري و�لتجديد و�حلد�ثة 

أ�شا�س موقف علماين، يرف�س  وكان م������ن �ملتوقع �أن ترتكز دعوته هذه عل������ى �

ن  أ�شبقية �لعقل على �لن�س، الأ أ، ت�شيي�س �لدين، ويدع������و �إىل � م������ن حيث �ملبد�

�لعلمانية ت�شكل ركناً من �أركان �ملجتمع �لذي يت�شف باحلد�ثة، لكننا ال جند 

ل������دى مفكرنا موقف������اً فل�شفياً متما�شكاً من �لعلماني������ة، بل جنده يقف موقفاً 

أو �لرف�س، فهو  يدعون������ا حيناً �أن نتابع  متذبذب������اً ميك������ن �أن يوؤول بالقب������ول �

زكي جنيب حممود والعلمانية 

ناقد وباحث �سوري.

العمل الفني: الفنان علي الكفري.
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�لع�������رس يف عقالنيته وتقنيات������ه ويوؤكد باأن 

هذه �ملتابع������ة تتطلب »�أن ن�شطنع يف حياتنا 

نظ������رة علمانية جتعل حمورها هنا على هذه 

 )1(
ر�س، قبل �أن يكون هناك يف عامل �آخر« �الأ

ثم يرت�جع عن هذ� �ملوقف ليذكر �أن �حلياة 

ر�س ج�رس يعرب عليه �ملوؤمن �إىل �لعامل  على �الأ

خر، وي�شغل نف�ش������ه مبحاولة �لتوفيق بني  �الآ

�لدين و�لدولة �إىل �لدرجة �لتي تناأى به عن 

�ملوقف �لعلماين، وتقربه من �لتفكري �مل�شاد 

له، و�ملتمثل يف فكر �حلركات �لدينية ورمبا 

يكون �شبب هذ� �ملوق������ف �ملتاأرجح بني فكر 

علم������اين وفكر ال علماين ناجتاً عن �شيق يف 

مفهوم �لعلمانية ل������دى فيل�شوفنا. �إن مفهوم 

�لعلمانية عند زكي جنيب حممود يعني تركيز 

ن�ش������ان على �لعامل �ل������ذي يعي�شه،  �هتمام �الإ

خر �لذي كان  وع������دم تركيزه على �لع������امل �الآ

حم������ور �هتمام �لنا�س يف �لغرب �إبان �لقرون 

�لو�شطى، ومبعنى �آخر »�أن يكون �لعي�س على 

ن�شان �إىل  هذه �لدنيا غزير�ً م������ا ��شتطاع �الإ

ذلك �شبياًل« ويعتقد زكي جنيب �أن �لعلمانية 

ي م�شلم،  بهذ� �ملعنى لي�ش������ت ق�شية و�ردة الأ

ن�شان خلق ليعمل  �شالم يق������ول: �إن �الإ ن �الإ الأ

و�أن حياته يف هذه �لدنيا هي حمك و�ختبار 

ليوم �حل�شاب.

و�ل�شحي������ح �أن �لعلمانية ال تعني �لرتكيز 

على �لعامل �ملادي فقط كما يعتقد فيل�شوفنا. 

ن�ش������ان يف �لعامل وبتاأكيد  �إنها معنية بدور �الإ

ن�ش������اين يف �ش������ريورة  ��شتقاللي������ة �لعق������ل �الإ

ن�ش������ان للعقل يف �أي من �ملجاالت  توظيف �الإ

أنها  هم م������ن كل هذ� � �لت������ي يوظفه فيها و�الأ

ن�شان يف �لعامل م�شتماًل  معنية بجع������ل دور �الإ

على �كت�شافه با�شتقالل عن �لدين، �لغايات 

�لتي يجدر ب������ه حتقيقه������ا و�لو�شائل �لغنية 

بتحقيقها �أن �لعلمانية بهذ� �ملعنى هي موقف 

أب�شتمولوج������ي �إىل �حلد �ل������ذي تكون �شمنه  �

موقفاً من طبيع������ة �ملعرفة �لعملية »�لغايات 

)2(
و�لو�شائل« وعالقتها باملعرفة �لدينية.

لك������ن �لعلمانية مل تتبلور عن������د فيل�شوفنا 

وفق هذ� �ملعنى، ولذلك فقد كان له موقفان 

أل������ة �لعالقة بني  متعار�ش������ان يتعلق������ان مب�شا

أنه ال  ول قرر � �لدين و�لدولة ففي �ملوقف �الأ

�شالم  ميكن �لف�شل بني �لدين و�لدولة يف �الإ

�شالمي نظام حياة« وقال �إن  ن �لدي������ن �الإ »الأ

�لذين يقولون �إن �لعلمانية خطر على �لدين 

�شالم  �إمنا يتكلمون عن ديانات �أخرى غري �الإ

أنه« مل مي������ر يوم و�ح������د يف �لتاريخ  أك������د � »و�

�شالمي على �شعب م�شلم مت فيه �لف�شل بني  �الإ

�شالم طبيعته �خلا�شة  ن لالإ �لدين و�لدولة الأ

أن������ه دين باملعنى  به فه������و طريقة حياة فوق �

خرى،  �ملفهوم عن������د �أ�شحاب �لديان������ات �الأ

خر لفيل�شوفن������ا فقد نفى �أن  أم������ا �ملوقف �الآ �

أية عالقة للدين ب�شورة �حلكم  تكون هنالك �
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�أو مب�شمون������ه وذكر ب������اآر�ء �ل�شيخ علي عبد 

�شالم و�أ�شول  �لرز�ق �لتي وردت يف كتابه »�الإ

�حلكم« و�لتي �أو�شحت هذه �حلقيقة. 

�شالم  يعتقد زك������ي جنيب �أن طبيع������ة �الإ

أ�شكال �حلكم ملكيات،  ي �ش������كل من � قابلة الأ

نه ال يتعر�س  جمهوريات، �شلطانات، �إمار�ت الأ

نظرياً ل�شورة �أي حكم ب�رسط �أن ال يتعار�س 

�حلكم مع �لدين وم������ع �أن مفكرنا �أكد عدم 

وجود عالقة �رسورية بني �لدين و�ل�شيا�شة �إال 

أنه جعل �أحكام �لدين هي �ملعيار �لذي تقا�س  �

عليه كل �أحكام �لدولة ويجيز للدولة �أن ت�شع 

�شالمية ب�رسط  قو�نني مل ترد يف �ل�رسيعة. �الإ

�أن ال تعار�������س �ل�رسيعة وهو يرف�س �أن حتل 

�شالمية حمل �لقو�نني �لو�شعية  �ل�رسيع������ة �الإ

�لتي تعمل بها �لدولة وهذ� �لرف�س ال يقوم 

أ�شا�س معي������ار عقلي و�إمنا على  عن������ده على �

أ�شا�������س معيار ديني فالقو�نني �لو�شعية على  �

لف �إىل �لياء  حد تعبري ت�شاير �ل�رسيعة من �الأ

با�شتثن������اء �حلدود كحد �ل�رسقة و�لزنا ويربر 

عدم �لتز�م �لدولة بتطبي������ق هذه �لعقوبات 

بادعائه �أن ما تفعل������ه �لدولة يتنا�شب مع ما 

أ فامل�رسع ��شرتط  قرره �ل�رسع من حيث �ملبد�

�أن يطبق حد �ل�رسقة يف جمتمع عادل ونظر�ً 

ال�شتحال������ة توفر هذ� �ملجتم������ع فالدولة غري 

ملزمة بتطبيق هذ� �حلد. 

�شارة �إليه �أن زكي جنيب قد  ومما جتدر �الإ

�بتعد عن �ل�شمات �حلقيقية ملفهوم �لعلمانية 

حني ر�ح يوؤكد �أن �لعلمانية  هي هذه �لدولة 

�لتي يعي�شون بظلها ويخ�شعون فيها لقو�نني 

�شالمية وهو بذلك  ال تتعار�������س و�ل�رسيعة �الإ

يربط مفهوم �لعلمانية ب�شمات �لدولة ويقوم 

بتحويل ما هو مو�شوعي �إىل منطقي كذلك 

مل ير�ع �العتب������ار�ت �الب�شتمولوجية للمفهوم 

�لتي ت������وؤدي �إىل رف�س �لدول������ة �لدينية من 

ن�ش������ان �لقدرة على  ن لدى �الإ أ الأ حي������ث �ملبد�

تنظي������م �شوؤون حيات������ه عل������ى كل �مل�شتويات 

با�شتق������الل عن �لدين مبعنى �آخر �أن �ملوقف 

ب�شتمولوج������ي للعلمانية ه������و »موقف من  �الأ

طبيعة �ملعرفة �لعلمية »�أي �ملعرفة �ملطلوبة 

لغر�س تنظيم �شوؤوننا �لدينية« موؤد�ه �أن هذ� 

�لن������وع من �ملعرفة ال يجد وال ميكن �أن يجد 

 )3(
أ�شا�شه �الأخري يف �لدين«. �

ويالح������ظ �أن مفكرنا قد �تخ������ذ موقفاً 

ب�شتمولوجي م�رسحاً  معاك�ش������اً للموق������ف �الأ

ن �لنا�س عاجزون عن  ديان ج������اءت الأ باأن �الأ

تنظيم �شوؤون حياتهم ويقول يف هذ� �ل�شدد 

»ل������و مل تكن �ملعاملة بني �لنا�س ع�شرية �ملاأخذ 

ماء  كثرية �لعرث�ت ملا �قت�شت �أن تنزل من �ل�شَّ

ديانات لتنظيمها وهد�ي������ة �لنا�س.. ومع �أن 

ن�شان �أعطى �لق������درة نف�شها على �لتفكري  �الإ

و�لتدبري حتى ال ين�شاق ور�ء غر�ئزه وي�شبح 

كاحلي������و�ن، �إال �أن ه������ذه �لق������درة ميكن �أن 
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 )4(
يوجهها نحو �لوقيعة و�لغدر«.

ن �أن ننتقل من  يجدر بن������ا �الآ

»�لعام« ملحمود  �لفل�شفي  �ملوقف 

�إىل موقفه م������ن »�لعقل« لت�شليط 

�شو�ء على حقيقة  �ملزيد م������ن �الأ

هذه �لعقالنية، من غري �أن تكون 

بنا حاجة للدخول يف »م�شاجرة« 

�ملثاليني و�ملاديني �لتي عفا عليها 

�لزم������ن، وخروج������اً ع������ن طوقها 

نق������ول �إن �لعقالنية عند حممود 

ال تنف�ش������ل ع������ن »�حلري������ة« ملن 

أر�د »�لنه�ش������ة و�لتق������دم« لذلك  �

ي������رى فيل�شوفن������ا »�أن معيق������ات 

�لعمل �لفك������ري �لفل�شفي م�شكلة 

�حلرية �لتي هي يف جمتمعنا ر�أ�س 

�مل�شكالت ب�شبب �قرت�نها بالنظام 

�ل�شيا�شي �مل�شتقل وبالقو�نني �لتي توؤمن بها 

هذه �حلرية وحتميها، وبالعقول �لتي توؤمن 

ن�شان فر�شة  بها، وباملناخ �حلر �لذي يوفر لالإ

�الجتهاد من �أجل �لعي�س �حلر �لكرمي، �لقائم 

على �حرت�م �لعقل و�لذ�ت �ملتعلمة و�لعارفة 

و�ملنطلق������ة نحو �مل�شتقب������ل مع �حلفاظ على 

ن�شان فيما يرغ������ب ويحب ويختار  حري������ة �الإ

ذى �أحد�ً  ، من غري �أن مي�������س باالأ
)5(

وي������رتك«

ب�شبب تلك �لرغبة و�الختيار و�لرتك. 

 )6(
أت������ي »�لعقالني������ة- �لنقدية« وهكذ� تا

تعب������ري�ً عن هدف �شام ه������و حتقيق �لنه�شة 

مة ومثل هذه �لنه�شة تتطلب:  لالأ

�أ- موقفاً فل�شفي������اً �شمولياً ال يتكامل �إال 

بتوفر »�حلرية« و�لتحرر من �جلهل. 

ب- و�لتعقل يعني عند حممود �أن »يجعل 

 )7(
�حتكامنا �إىل �لعقل دون �لنزوة و�لهوى«.

ج- تكاملي������ة مفه������وم �لعق������ل تتدرج من 

�ملفه������وم �للغوي �إىل �ملعن������ى �لتكاملي مرور�ً 

بالعقالني������ة �ملع������ربة ع������ن وح������دة »�لفك������ر 

�لرب�جماتي- ب�شبب  و�لطبيعية- باملفهوم – 

»�جتماع �ل�شو�هد من �لتجرية« يعقبه وجود 
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»فك������رة« نظري������ة »عقلية« ي�شت������دل »بها« ما 

. لذلك تقرتن 
)8(

ي�شعنا ��شتدالله من نتائ������ج

»�لعقلي������ة عنده باحلري������ة« و�لتحرر البد �أن 

يجري وف������ق خطة علمي������ة مدرو�شة »خطة 

�لعقل �لعلمية« �لتي يك������ون تاأثري »�لفل�شفة« 

أنها  فيها �أقوى من فعل �لعلماء و�لعلوم، كما �

ت�شع »�لفل�شفة« �أمام د�ر�شيها د�ئماً« و»باإز�ء 

�مل�شائل �لتي تثريها »�شوؤ�الً و��شحاً« هل هذ� 

�شحي������ح؟.. ويف �شوؤ�ل كه������ذ� »تكمن« بد�ية 

 مل يخف »حممود« 
)9(

�لتفكري �لنقدي �حل������رة

م�شادره �ل�شابقة يف ذل������ك م�شتعيناً باأقو�ل 

جيم�������س »�حليادية« بني »�ملادي������ة و�ملثالية« 

أل������ة ح������ني وحد بني  يف �إي�ش������اح ه������ذه �مل�شا

»�ملث������ل �لعليا و�لرغب������ات �لبدنية« و�لفردية 

و�شوالً �إىل »�ملوقف �لو�شطي« من »�ملعرفة« 

و�الأخالق »فلئن كان������ت �لروؤو�س )�لعقول(- 

كما يقول وليم جيم�س- �شنفني روؤو�س لينة 

خذون  أق������ول.. كان �الآ وروؤو�������س ياب�ش������ة«.. �

باملذه������ب �لعقلي �ملعتدل ه������م من �ل�شنف 

ول )�لروؤو�������س �لتي تالي������ن وتد�ور وتاأخذ  �الأ

م������ور على هو�دة ويف �شيء من �ال�شت�شالم  �الأ

للعاطفة �لقلبية(. 

وب������ني من ميثلون������ه يف تاريخنا �لفل�شفي 

�ملعا�������رس زكي جنيب حمم������ود يف عمله نحو 

فل�شف������ة علمية ع������ام 1960 وكت������اب خر�فة 

�مليتافيزيق������ا ع������ام 1953.. يدع������و دع������وة 

 )10(
�رسيح������ة �إىل �أن تت�شبه )�لفل�شفة بالعلم(

وي�شميها )�لتجريبية �لعلمية(.. �لتي ��شطلع 

بعر�شه������ا و�لدفاع عنها ممثلة لعقالنية ذ�ت 

خ�شائ�س: 

1- �لت������ز�م �لدقة �لبالغ������ة يف ��شتخد�م 

)�مل�شطلح(- مثل بري�س وعبار�ته ومعانيها. 

2- بناء ن�شق فل�شفي »عقالين« �شادق ال 

تناق�س بني �أجز�ئه. 

3- يحر�������س �لباحث على جعل خطو�ته 

وىل متحقق������ة بالو�قع ومطابقة له، وذلك  �الأ

لفاظ �ملعربة  بف�شل ��شتخ������د�م �لعبار�ت و�الأ

عن معطيات �حل�س ليتمك������ن- بها- �ملفكر 

م������ن بن������اء »�ملعرف������ة �لتجريبي������ة �لعلمية« 

�لت������ي يعرب فيها �ملعنى ع������ن �لوقائع �حلية، 

وبذل������ك تاأتي ه������ذه »�لتجريبي������ة« دعوة من 

خذ باأحكام �لعقل �ل�شارم  �أ�شحابه������ا �إىل �الأ

يف فهم �لعب������ار�ت �لتي يجريها �لكّتاب على 

 ثم يعك�������س هذه �لعقالنية على 
)11(

�أقالمهم

م�شاألتني:

خالق، الثانية: النه�سة.  وىل: االأ االأ

وىل: مت�شل������ة »بالف������رد يف �ملجتم������ع«  �الأ

مة يف عامل �شاخب  و�لثانية: خمت�ش������ة يف �الأ

�إذ ال جم������ال لنه�شة �إال بقيام مذهب فل�شفي 

�شالة باملعا�������رسة و�لعلم باالأخالق،  يقرن �الأ

�إن »�ملذه������ب �لفل�شف������ي« هو �ل������ذي يوحد 

»�لعقل و�حلرية« ويحقق �ل�شلة بني �لرت�ث 
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و�حلد�ث������ة يف ثقافتن������ا �لعربي������ة �ملعا�������رسة 

ويتج������اوز عقب������ة »�لتعل������ق بفك������ر �لغ������رب« 

أو �النغالق عليه.  � 
)12(

و�لقطيعة مع �لرت�ث

»�لعقالنية �لعربية �لنقدية« عند حممود 

هي »فل�شفة �حلياة« �لتي ال ت�شتكمل �أدو�تها 

على 
 )13(

�إال »ب�شيطرة �لعلم و�شيطرة �لعقل«

وعينا و�شلوكنا لكي يكون »�لعقل« يف مو�جهة 

غري �ملعق������ول يف حياتنا، ويعن������ي به حممود 

»�لتخلف« و�النحطاط �حل�شاري �ملفرو�س 

عاقة  علينا م������ن قبل �مل�شتعم������ر وعنا�رس �الإ

»�لذ�تي������ة و�ملو�شوعية« كل ذلك يفر�س على 

�مل�شتغل������ني يف �حلقل �لفل�شف������ي �لعمل على 

معاجلة ثالثة ق�شايا يف �لوطن �لعربي: 

وىل: �حتفاظن������ا ب�شخ�شيتنا �لثقافية  �الأ

مع ه�شم �لثقافة �لو�فدة. 

�لثانية: جمعنا بني »حرية �لفرد وحرية 

�جلماعة« و�حرت�منا لهما. 

�لثالث������ة: �خل������روج من قوقع������ة �لتجزئة 

و�لت�شت������ت و�لت�������رسذم �إىل حي������ث �لوح������دة 

�لعربية �لتي ت�شون لكل قطر عربي ميز�ته 

»�خلا�ش������ة« ثم ت�شع �لكل »�لقومي« يف كيان 

»�لعام« وال �شبيل �إىل كل ذلك من 
 )14(

و�ح������د

غ������ري موقف عقالين معريف دقيق يقوم على 

»نظ������ام �ملع������اين« �ل�شارم ون�ش������ق �مل�شطلح 

�لبني و�شوالً �إىل »معرفة و��شحة« يقل فيها 

�الخت������الف ويتكامل فيها وع������ي �ملفكر مع 

حاج������ة �حلياة للتغي������ري و�لتطوير مما يربئ 

»حممود« من تهمة »�الزدو�جية« وي�شتعي�س 

عنها بالتكاملية. 

خالقية العلمانية وامل�ساألة االأ

مثلم������ا تتطلب »�لعقالنية« �رسط �حلرية 

أك������رث �لت�شاقاً به������ذه �مل�شاألة  خالقي������ة � فاالأ

�شباب تت�شل »باخلا�س« و»�لعلم«.  الأ

نع������م مل تك������ن �حلري������ة »حاج������ة فردية« 

وح�ش������ب لكي يطل������ق �ملرء طاقات������ه بل هي 

مة به������ا �ألف حاجة لها  حاج������ة �جتماعية الأ

لكي ت�شتعيد مكانتها بني �الأمم �ملتقدمة. 

ن  �إن �ملو�شوعية تتطل������ب هذ� �لربط، الأ

�ملفكر بخا�شة و�ملو�ط������ن بعامة ال ميكن �أن 

يفلت خ������ارج ظروفه، وال خ������ارج زمنه، �إذ� 

أر�د �أن يعي�������س عي�شة »مطمئنة« ومثلما هي  �

»�لوح������دة« ال تلغي �خل�شو�شي������ة �لقطرية، 

كذلك �ملرء يف جمتمعه. 

ن�شان«  لذل������ك در�س »حممود« موق������ع »�الإ

يف �لفل�شفة بعامة »مادحاً �ملوقف �لوجودي 

�ملوؤمن، م�شري�ً �إىل وجود و�شائج م�شرتكة بينها 

وبني �لرت�ث �لعربي« كيف ال وهو يعاين من 

 كما هو �شاأن 
)15(

»غر�ب������ة �لروح بني �أهله������ا«

نو�بت �بن باجة. 

ن�شان يف �لرت�ث �لعربي  كما در�س مكانة �الإ

�شالمي و�حلديث و�ملعا�رس وهو  �لقدمي و�الإ

متوقفاً 
 )16(

يو�جه مع�شالت �حلياة و�لطبيعة
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أة«، على وفق  عن������د م�شكلتي »�حلرية« و»�ملر�

�لقاع������دة �لفل�شفي������ة �لقائل������ة: �إذ� �أردت �أن 

تع������رف م�شتوى تطور جمتمع م������ا فعليك �أن 

أة«  تفت�س في������ه عن »�لو�شع �حلقيق������ي للمر�

خ������الق و»�لقيم«  ومهم������ا ت�شعبت مباحث �الأ

و»�لف�شائل« ال ميكن �لتغا�شي عن �ملوؤثر�ت 

»�لرب�جماتي������ة« و»�لو�شعية« يف هذ� �جلانب 

�لتي جاءت على �شكل موقف »حيادي« تارة 

و»تكاملي« �أخرى. 

�أ- ي�شت�شه������د »حمم������ود«: باأق������و�ل »وليم 

جيم�������س« عن »حيادية« �لعق������ل و�لبدن وهو 

�لقائل »�إن �حلق يجب د�ئماً �أن يف�شل على 

�لباطل عندما يرتبط كالهما مبوقف، ولكن 

عندما ال يرتبط �أي منهما باملوقف فاإن �حلق 

 
)17(

يت�شاوى مع �لباطل يف كونه لي�س و�جباً«

مثلم������ا �تفق معه يف »�الأخالق �لو�شط« حني 

�لتم�س »حممود« �ل�شعادة يف �لف�شيلة و�ملتعة 

)18(
يف �لو�جب.

ن�شان و�لرمز«  لذلك ر�ح يتحدث عن »�الإ

ب�شيغة تالم�������س �ملفهوم �لرب�جماتي ال�شيما 

خ������الق  و�الأ »�لدي������ن  �لرم������وز يف  مباح������ث 

ن�ش������ان �لعاق������ل و�حلياة  دب« لالإ و�لف������ن و�الأ

�الجتماعية.

ملحم������ود  »�لو�قعي������ة«  �لنزع������ة  �إن  ب- 

دفعت به للحديث ع������ن »�لرموز �الأخالقية« 

و»�جلمالية« بلغة �لرب�جماتيني فيقول: هي 

يف »حقيقتها رم������وز �إىل حقائق ولي�شت هي 

« لذلك حتدث عن »قيمة 
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�حلقائق نف�شها

�لقيم �الأخالقية« بتق�شيمها �لثالثي �ملعروف 

»ح������ق، خري، جم������ال« تخت�������س قيمة �حلق 

در�ك وقيم������ة �خلري بال�شل������وك، وقيمة  ب������االإ

در�ك  �جلم������ال بالوج������د�ن فلكي يك������ون �الإ

مر  �شحيحاً الب������د �أن ياأتي »�ل�شلوك �آخر �الأ

أ�شا�������س �شليم« تلك ه������ي حقيقة قيمة  على �

»�حل������ق« �لتي ال تكت�ش������ب »وجودها« �إال من 

خالل �ل�شلوك �لكا�ش������ف عن »قيمة �خلري« 

و�لف�شيلة. 

ج- فاخل������ري يعني جميء �ل�شلوك �ملحقق 

بال�شل������وك  وي�شمي������ه  ن�ش������ان،  �الإ ه������د�ف  الأ

�ل�شحي������ح وتلك هي »�لف�شيلة« �لتي يق�شد 

ن�شان  به������ا »�ل�شلوك �لذي دلت عليه خربة �الإ

أنه خري ما يحقق  يف تاريخه �لطويل.. على �

من �أهد�فه وهك������ذ� يقا�س �شو�ب �ل�شلوك« 

»باخل������ري= �لنفع« �لذي يرتت������ب على �لفعل 

وي�شبح �حلديث ع������ن »خري« – مو�شوعي- 

يعتمد قيا�شات معمارية حم�س لغو ال معنى 

له يف دنيا �لو�قع و�حلياة و�لفكر. 

خرى  د- ثم تاأتي »قيمة �جلمال« هي �الأ

مف�شح������ة عن بعده������ا �لوج������د�ين �لعملي، 

�ملحكوم بحدوده �لعملية �ل�شخ�شية حتى و�إن 

قاد �إىل م�شائل »�لع������دل و�ل�شالم و�حلرية« 

�لتي تبقى مفاهيم »عائمة« من غري »بعدها 
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�لعملي« �لنفعي على ما تف�شح عنه من »قيمة 

�شياء  وملا كانت قيمة �الأ
 )20(

�حلياة« و�حلرية

رهن بنتائجه������ا �لعملية، رف�س �لتعويل على 

أو �لعدل  �أي قيم������ة »م�شبقة« للحق �أو �خلري �

�لتم�ش������ك بالرب�جماتيني »بالن�شبى �ملحدود« 

�لذي يجعل �لقيم يف و�شع »زئبقي« ال ت�شتقر 

في������ه على حال لكونها تابع������ة ل�رسعة حركة 

�ملجتمع و�مل�شالح و�ملنافع فال�شيء ثابت يف 

�لفهم »�لرب�جماتي« للحقائق و�لقيم، لذلك 

عولت »ذر�ئعية« ديوى وتابعه- حممود – على 

»�لرتبية �جلديدة« �لتي تن�شق با�شتمر�ر بني 

�لظاهر و�لباط������ن و�شوالً �إىل �شلوك »�شوي« 

ن�شانية يف عائلة و�حدة هي �لعائلة  يجمع �الإ

أ�شمالية يف �ملفهوم �لذر�ئعي.  �لر�

كل هذ� حر�س حممود على تبنيه الت�شاله 

وىل، لكنه  »باملنهجية �ملكت�شبة يف �ملرحلة �الأ

خرية، وبحكم »تكاملية �ملوقف  يف مرحلته �الأ

�لعقالين« ر�ح يتكلم عن �لتوفيق بني حاجات 

�لروح و�لبدن و�لعقل و�لرت�ث و�ملعا�رسة بلغة 

جتمع »�حليادي������ة و�لتجريبية �إىل �لعقالنية 

ن�شية  نه على قناعة �أن م�شاألة �الأ �لنقدية« الأ

»�لرب�جماتية« ال ميكن �أن تف�شي �إىل »�لعائلة 

ن�شانية«، و�لعديد من �أع�شاء هذه �لعائلة  �الإ

ن�شانها �إال  يعي�ش������ون ظروفاً قا�شية ال حيلة الإ

با�شتح�شار روح �الختيار �حلر �لتي ب�شببها 

مان������ة فاأ�ش�س دعائم فكر،  ن�شان �الأ حم������ل �الإ

وح�ش������ارة وقي������م، حفظت له������ذ� »�ملجتمع« 

خ�شائ�ش������ه �لوجد�نية �لتي تفت�س �ليوم عن 

فر�شتها �لتاريخي������ة لكي يكون بحث ع�شو�ً 

ن�شاني������ة ال تابعاً ذلياًل  �������رسة �الإ نافع������اً يف �الأ

قوياء و�لكبار و�ل�شادة. ويف �لنهاية يجب  لالأ

�أن نتوقف عند مفهوم �ملثقف �لعلماين. 

يعدُّ مفهوم �ملثقف من �ملفاهيم �حلديثة 

�لتي �شهدت �لكث������ري من �الختالف و�لتباين 

ر�ء. فتارة يُق�شد به من تكون وظيفته  يف �الآ

عمال  عبارة ع������ن �لعمل �لفكري يف قبالة �الأ

�ليدوي������ة، وهو بهذ� ي�شمل �أهل �الخت�شا�س 

وغريه������م م������ن ذوي �الهتم������ام بالق�شاي������ا 

�لعلمية و�ملعرفية. كما يُق�شد به ذلك �لذي 

يحمل معارف وعلوماً له������ا عالقة و�هتمام 

بق�شايا �ملجتمع �لعامة. فالطبيب و�ملهند�س 

و�لفيزيائ������ي وغريه������م م������ن ذوي �ل�شهاد�ت 

�لعلمي������ة �لطبيعية ال يعدون م������ن �ملثقفني، 

فكار  ر�ء و�الأ بينما يعد �لفقهاء ومنتج������و �الآ

�ل�شيا�شية وم������ن على �شاكلته������م �شمن هذه 

�لقائم������ة، وذلك ملا لها من معارف عامة لها 

عالق������ة بق�شايا �ملجتمع، وهن������اك من يرى 

أنه الب������د للمثقف من عن�رسي������ن تكوينيني:  �

�أحدهم������ا �لدرجة �لعلمي������ة �لعالية ك�شهادة 

�لدر��ش������ات �لعليا �لتي جتعل م������ن �لد�ر�س 

ميت������از مبعرفة مميزة. و�لث������اين هو �ملعرفة 

�حلديثة �لتي ميزته������ا �العتماد على �لعلوم 
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د�ب �حلديثة، وقد �أُ�رسط لذلك �أن يكون  و�الآ

هميتها  جنبي������ة الأ �ملثق������ف حام������اًل للغات �الأ

�لبالغة من حيث كونها ل�شيقة بتلك �ملعارف 

قل »�لتعلق بقر�ءة  أو عل������ى �الأ ومدخاًل لها، �

�ملرتجم������ات«. وهذ� يعن������ي �أن �لفقيه و�لعامل 

�لديني ال يعد�ن من ذوي �لثقافة الفتقارهما 

.
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للعن�رس �لتكويني �لثاين عادة 

و�لو�ق������ع نح������ن �إز�ء »كائ������ن« يت�ش������ف 

مبو��شفات مو�شوعية نطلق عليه »�ملثقف«. 

وم������ا ُذكر �شلف������اً ال يعد �رسط������اً �رسورياً يف 

تكوين ما يُفهم من هذ� �لكائن، نعم البد �أن 

يكون �ملثقف حاماًل ملعارف متعددة خمتلفة، 

و�أن هذه �ملع������ارف لي�شت مبعزل عن ق�شايا 

�ملجتمع �لعام������ة، ومتتاز باأنها تعتمد بدرجة 

كبرية على �لو�قع وكذ� �لعقل مبا لها من دور 

تكويني، وقد ي�شاف �إليهما م�شادر معرفية 

أو �لن�س،  �أخ������رى كتلك �مل�شتمدة من �لوحي �

فالثقافة بهذ� �ملعنى ظاهرة و��شعة �لتحقق 

يف عاملنا �ليوم، �شو�ء نتج ذلك عن �لدر��شات 

أو بفعل �جلهود �لذ�تية  كادميية مبا�������رسة � �الأ

فر�د. لالأ

لك������ن �ملهم ه������و �أن ال تنح�������رس �ملعرفة 

بح������دود �لتخ�ش�������س، بل متت������د �إىل �رسوب 

خمتلفة م������ن �ملعرفة مع �لقدرة على �لتفكري 

فكار ذ�ت  و�لتمييز ب������كل ما له عالق������ة باالأ

�ل�شلة باملجتمع.

مر علينا �أن نبحث عن  ي�شاح هذ� �الأ والإ

كيفية ن�شاأة ه������ذ� �لكائن �حلديث � كظاهرة 

أو�شاطه.  عامة � و�النق�شامات �لتي حلّت يف �

فال������ذي يالحظ بو�ش������وح �أن ه������ذ� �لكائن 

بجمي������ع توجهاته وتيار�ته �إمن������ا يعد �إفر�ز�ً 

من �إف������ر�ز�ت تطور�ت �لو�ق������ع. فهو مدين 

بوج������وده وح�ش������وره �إىل �جلامعات و�ملعاهد 

�لعلمي������ة �حلديث������ة. فه������ذه �حلو��رس ت�شكل 

�لر�ف������د �لرئي�س ملا ي�شتح�������رسه �ملثقف من 

معارف وثقافة، بحيث ميكن �لقول �إن ن�شاأة 

�ملثقف وتاريخه يع������رب�ن تعبري�ً مطابقاً عن 

مر �لذي  ن�ش������اأة هذه �ملوؤ�ش�شات وتاريخها، �الأ

يك�ش������ف عن �أن �لبناء �ملعريف تت�شكل به هذه 

�لهي������اكل �لعلمية البد و�أن ت�ش������ع ب�شماتها 

�ل�شاخ�شة يف �لبني������ة �لعقلية لوعي �ملثقف 

أننا لك������ي نحدد طبيعة  �لباط������ن. مما يعني �

هذ� �لبنية البد �أن ن������درك �شلفاً خ�شائ�س 

�لبناء �ملعريف �لذي متت������از به تلك �لهياكل. 

ولي�س من �ل�شعب حتديد طبيعة هذ� �لبناء، 

ذلك �أن �مليزة �لرئي�شية لوظيفة �لت�شكيالت 

آلياتها  أنها متار�������س � �لعلمي������ة �حلديث������ة هو �

�ملعرفي������ة باخلو�������س يف �لق�شايا �لتي يكون 

فيها »�لو�قع« ه������و �لر�فد �لرئي�س مبختلف 

أ�شكال������ه و�شنوفه. لهذ� ف������اإن �لبناء �ملعريف  �

له������ذه �ملوؤ�ش�شات هو بن������اء ذو طبيعة و�قعية 

ممزوج������ة بالطابع �لو�قعي م������ع ��شطباغها 
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أو �لعقالين. ب�شبغة �لتحليل �لعقلي �

هذ� ه������و �ملثقف ب�شورة عامة، ويالحظ 

�أن يف تركيبته ع������دة عنا�رس �رسورية ميكن 

�إجمالها على �ل�شكل �لتايل:

يت�ش������ف �ملثقف باأنه ذو قدر و��شع   -1

م������ن �الطالع و�ملع������ارف �لفكري������ة �ملتنوعة، 

وبالتايل فاإن مفه������وم �ملثقف يقف يف قبالة 

مفهوم �ملخت�س ن�شبي������اً، فاملخت�س �شاحب 

عل������م ذي مو�شوع حمدد، وله منهجية دقيقة 

و�شارمة بفع������ل �ل�شنعة �لعلمية، �أما �ملثقف 

ف�شاحب مع������ارف ال تتحدد مبو�شوع معني 

بال������ذ�ت، وال حتم������ل منهجي������ة دقيقة كتلك 

�لتي تفر�شها �ل�شنعة �لعلمية و�لتخ�ش�س، 

أنه بقدر ما ي�شيق �ملو�شوع لدى  مما يعن������ي �

�ملخت�س، بقدر ما يت�شع يف قبالته لدى �ملثقف 

لي�ش������كل مو�شوعات متنوعة عديدة. وبعبارة 

�أخرى، �إن معارف �ملثقف تعرب عن مبادر�ت 

فردية مل تتحدد �شمن �أفق علمي تخ�ش�شي 

ذي مناه������ج وقو�عد معرفي������ة حمددة، فهي 

بالتايل لي�شت كاملعارف �لتخ�ش�شية �لناجتة 

عن �لهيئات �لعلمية �لعامة.

ن  �إن �طالع �ملثقف �لو��شع يوؤهله الأ  -2

در�ك �لنظري فهماً  ميتلك �لقدرة عل������ى �الإ

أنه ميتل������ك �لقدرة على فهم  وتاأ�شي�ش������اً. �أي �

ما يُطرح م������ن �لنظريات �لفكري������ة �لعامة، 

ب������د�ع �لنظري من  كما ل������ه �لقابلية على �الإ

تاأ�شي�س �ملفاهيم و�ملناهج و�ملذ�هب �ملعرفية 

�لعامة.

�إن مع������ارف �ملثق������ف م�شتمدة يف   -3

�شا�س م������ن �لنظر و�الط������الع على �شوؤون  �الأ

�لو�قع وممار�شة �لتحلي������ل �لعقلي، وبالتايل 

ف������اإن �ملثق������ف ذو مقدرة عالي������ة على �لنقد 

ر�ء �لتي لها عالقة  و�لتفكري و�لتمييز بني �الآ

حد�ث �لعامة. بالو�قع وجمرى �الأ

ين�شب �هتمام �ملثقف على ق�شايا   -4

�ملجتمع، وباعتباره كائناً معرفياً فاعاًل ميكنه 

�أن يوؤثر على حركة �لو�شط �لذي يتفاعل معه 

مبا يبتكره من �أفكار وما يقدمه من معارف، 

ومن ثم مب������ا ي�شاهم به يف �شنع �لر�أي �لعام 

باعتباره يوجه خطاباً �إىل �جلمهور. فهو من 

ه������ذه �لناحية ال يقع �شم������ن طبقة �شيا�شية 

أو �قت�شادية حمددة يف قبالة  أو �جتماعي������ة � �

نظري�تها يف �ملجتمع، ب������ل ميكن لبع�س من 

�أع�شاء تلك �لطبقات �أن ت�شكل فئة �ملثقفني، 

كم������ا وميك������ن �أن تنتم������ي �إىل نف�������س �لروؤى 

�لثقافي������ة رغ������م وجود �الخت������الف �لطبقي 

مر �أن ه������ذ� �ل�رسط �مل�شار  بينه������ا. وو�قع �الأ

�إليه حول �هتمام �ملثقف باملجتمع �إمنا يعرب 

عن �حلالة �لطبيعية من �رتباط من �شاأنه �أن 

ال يجعل �لفرد يف عزلة م������ن �لق�شايا �لتي 

هي �أكرث �إثارة وم�شا�شاً وت�شويفاً، و�أق�شد بها 

ق�شايا �ملجتم������ع �لعامة، وبالتايل فاإنه ي�شح 
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نعت������ه -كما هو معروف- بالد�عية �لذي من 

أن������ه �أن يحمل �إيديولوجي������ا معينة تنطوي  �شا

حد�ث  على ت�شور وموق������ف حمددين من �الأ

و�شاع �خلارجية �لعامة. و�الأ

عل������ى �أن هن������اك درج������ات متفاوتة من 

�ملثقف������ني ميكن �إجماله������ا بنوعني متميزين، 

�أحدهما ذلك �ل������ذي تكون له �ملقدرة �لتامة 

فكار و�إن�شاء �ملذ�هب  على �لتنظري و�بتكار �الأ

و�ملناهج، وميك������ن �أن نطلق علي������ه »�ملفكر« 

خ������ر فهو ال ميتل������ك مثل هذه  أم������ا �لنوع �الآ �

�خل�شو�شي������ة، �إمنا له �لق������درة على �لتمييز 

ول م������ن �أفكار  وتبني م������ا يطرقه �لن������وع �الأ

ومذ�هب بح�شب ما يرد يف نف�شه من �متناع 

وت�شويب. وتوجد بني هذين �لنوعني درجات 

�شناف �لو�شطى. متفاوتة غري حمددة من �الأ

أم������ام طبقت������ني متميزت������ني  �إذن فنح������ن �

من �ملثقف������ني، �أحدهما نطل������ق عليها طبقة 

�ملفكرين، وهم �لذين ميثلون �لروؤو�س �لعليا 

خ������رى عبارة عن طبقة  م������ن �لثقافة، �أما �الأ

�ملثقفني �لعاديني.

�إذ� ما نظرنا �إىل �ملثقف �لعلماين جند �أن 

له توجهات عديدة خمتلفة ي�شل بع�شها �إىل 

�لت�شاد و�لتنايف. وهي على �لعموم توجهات 

�شكال �خلم�شة �لتالية:  ال تتعدى يف نظرنا �الأ

�لعلموي كما يتمثل لدى �شبلي �ل�شميل وفرح 

�نطو�ن ويعقوب �������رسوف و�إ�شماعيل مظهر 

و�شالمة مو�شى وزك������ي جنيب حممود وفوؤ�د 

مثلما  )�لرب�جمات������ي(  و�لذر�ئع������ي  زكري������ا، 

هو �حلال ل������دى �ملفكرين �لقوميني كبطر�س 

�لب�شتاين و�إبر�هيم �ليازجي وجرجي زيد�ن 

ر�ش������وزي و�شاطع  و�نطو�ن �شع������ادة وزكي �الأ

�حل�������رسي وق�شطنط������ني زري������ق، و�لعقالين 

)�لتنويري( �لذي غالباً ما يلجاأ �إليه �ملفكرون 

�لقومي������ون حي������ث مياه������ون ب������ني �لنزعتني 

�لعقالنية و�لنفعية. و�ملاديني كما يتمثل لدى 

�ملفكرين �ملارك�شيني من �أمثال �أحمد برقاوي 

ومي�شال كامل ويا�شني �حلافظ وح�شني مروة 

وهادي �لعلوي و�شادق �لعظم ومطاع �شفدي 

وطيب تيزيني وعبد �هلل �لعروي، و�لالعقلي 

كما هو �حلال لدى عبد �لرحمن بدوي وعلي 

خري  ح������رب، وعادة ما يعمل ه������ذ� �ل�شكل �الأ

على نق�س �لعقل وتقوي�س مقوالته �ملعرفية 

وف�شح �لتز�ماته �لعملية.
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أق�ش������م �هلل تعاىل بالقلم �لذي يكتب به �لنا�س �لعلوم و�ملعارف، فاإن �لقلم  �

ن�شان من بني �شائر �ملخلوقات  �أخو �لل�شان ونعمة من �لرحمن على عباده، و�الإ

ه �هلل مبعرفة �لكتابة ليف�شح عما يف �شمريه، وح�شبنا دلياًل على �رسف  خ�شّ

�لقلم �أن �هلل �أق�شم به يف �ل�شورة متجيد�ً ل�شاأن �لكاتبني، ورفعاً من قدر �أهل 

�لعلم، ففي �لقلم �لبيان كما يف �لل�شان، وبه قو�م �لعلوم و�ملعارف.

أنه جن�س  قال �بن كثري: و�لظاهر م������ن قوله تعاىل و�لقلم وما ي�شطرون/ �

أنعم به عليهم  �لقلم �لذي يكتب به، وهو ق�شم منه تعاىل لتنبيه خلقه على ما �

بداع القلم وجتليات الإ

 باحث وخطاط �سوري.

العمل الفني: الفنان �سادي العي�سمي. 
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من تعليم �لكتابة �لتي تنال �لعلوم وما قامت 

به م�شالح �لعباد يف �ملعا�س و�ملعاد فوّطدت 

به �ملمالك، و�أمنت به �ل�شبل و�مل�شالك و�أقام 

أنفعه لهم  أبلغ خطيب و�أف�شحه، و� يف �لنا�س �

و�أن�شحه، وو�عظ������اً تُ�شفى مو�عظه �لقلوب 

مل،  أنو�ع �الأ من �ل�شقم، وطبيباً يربئ باإذنه من �

أنه �ل�شعيف  يك�رس �لع�شاك������ر �لعظيمة على �

�لوحيد ويخ������اف �شطوته وباأ�ش������ه ذو �لباأ�س 

قاليم وت�شا�س  قالم تدي������ر �الأ �ل�شدي������د، وباالأ

�ملمال������ك، و�لعلم ل�ش������ان �ل�شمري يناجيه مبا 

�شم������اع، فين�شج حلل �ملعاين يف  ��شتدَّ عن �الأ

�لطرفني فتعود �أح�شن م������ن �لو�شي �ملرقوم 

ويودعها حكمة فت�شري بو�در �لفهم.

فهام، وكما �أن �لل�شان  قالم نظام لالإ و�الأ

بري������د �لقلب فالقل������م بريد �لل�ش������ان، ويولد 

�حل������روف �مل�شموع������ة ع������ن �لل�ش������ان كتولد 

�حل������روف �ملكتوبة عن �لقل������م، و�لقلم بريد 

�لقلب وترجمانه ول�شانه �ل�شامت.

وذكر �بن ��شحق �أن �إدري�س عليه �ل�شالم 

ه������و �أول من خط بالقلم، وق������ال طائفة من 

أن������ه �مل�شار �إليه يف حديث معاوية بن  �لنا�س �

�حلكم �ل�شلمي ملّا �شاأل ر�شول �هلل �شلى �هلل 

علي������ه و�شلم عن �خلط فق������ال: �إنه كان نبي 

يخط فمن و�فق خطه فذ�ك.

وقالو� ب������اأن �لقلم �أح������د �لل�شانني، وهو 

�ملخاطب للعيون ب�رس�ئر �لقلوب، على لغات 

خمتلفة من معاٍن معق������ودة بحروف معلومة 

موؤلفة، متباينات �ل�شور خمتلفات �جلهات، 

لقاحه������ا �لتفكري، ونتاجه������ا �لتدبري، تخر�س 

�أ�شو�ت  منفرد�ت، وتنطق مزدوج������ات، بال 

أل�شٍن حم������دودة، وال حركات  م�شموع������ة، وال �

ظاهرة، خال قل������م حّرف باريه قطته ليتعلق 

أره������ف جانبيه ل������ريدَّ ما �نت�رس  �مل������د�د به، و�

أ�شه ليحتب�س �ملد�د عليه،  عنه �إليه، و�ش������قَّ ر�

فهنالك ��شتمد �لقلم ب�شقه ونرث يف �لقرطا�س 

بخطه حروف������اً �أحكمها �لتفكر، وجرى على 

أ�شلته �ل������كالم �لذي �ش������د�ه �لعقل، و�أجلمه  �

�شنان،  �لل�شان ونه�شته �لله������و�ت وقطعته �الأ

�شماع من �أنحاء  ولفظته �ل�شفاه، ووعت������ه �الأ

أ�شماء. �شّتى من �شفات و�

أبو �حل�شن حممد بن  وقال �ل�شاعر وهو �

عبد �مللك بن �شالح �لها�شمي:

واأ�سمر طاوي الك�سح اأخر�ص ناطٍق

ل����ه ذم������الن يف ب���ط���ون امل���ه���ارق

اإذا ا�ستعجلته الكفُّ اأمطر وبله

اإرع��اد وال �سوء بارق بال �سوت 

راأيتها  ال��ق��وايف  م��ا ح��دا غ��رَّ  اإذا 

جم��ل��ي��ة مت�����س��ي اأم�����ام ال�����س��واب��ق

حّلة الليل  دجى  من  عليه  ك��اأن 

بال�سواعق ُمزنه  ا�ستهلت  ما  اإذا 

يلء وال��زب��رج��د نطقه ك��اأن ال���الآ

ونور اخلزامى يف عيون احلدائق
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ومنه قول �ملاأمون:

كاأمنا قابل القرطا�ص اإذ م�سقت

م��ن��ه��ا ث���الث���ة اأق������الم ع��ل��ى قلم

ومنه قول �بن عبد ربه:

ي���ا ك���ات���ب���ًا ن��ق�����س��ت اأن����ام����ل كفه

ينطُق ل�����س��ان  ب��ال  ال��ب��ي��ان  �سحر 

ال��ق��وى م��ل��م��وم  امل���نت  �سقيل  اإال 

ح�����دث ل���ه���ازم���ه و�����س����قَّ امل���ف���رُق

ره���ب���ًة اأو  رغ����ب����ة  ت���ك���ل���م  ف��������اإذا 

يف م��غ��رب اأ���س��غ��ى اإل��ي��ه امل�����رشُق

وقال �بن طاهر لكاتبه: �لق �لدو�ة، و�أطل 

�شنَّ قلمك، وفّرج بني �ل�شطور، وقرمط بني 

�حلروف،

وق������ال �إبر�هي������م بن جبلة: م������رَّ بي عبد 

أنا �أخ������ط خطاً رديئ������اً، فقال يل  �حلمي������د و�

�أحتب �أن يجّود خطك؟ قلُت: بلى، قال: �أطل 

أ�شمنها وحّرف قطتك و�أمينها،  جلفة �لقلم و�

ففعلت فجاد خّطي.

وقال �لعتابي: ببكاء �لقلم تبت�شم �لكتب،

وقال بع�س �حلكماء: �أمر �لدين و�لدنيا 

حتت �شباة �ل�شيف و�لقلم.

أر�شط������ا طالي�س: عق������ول �لرجال  وقال �

حتت �شنِّ �أقالمهم.

أبو حكيمة: كنت �أكتب �مل�شاحف،  وقال �

فم������رَّ بي علي بن �أبي طالب كّرم �هلل وجهه، 

فق������ال: �أجلل قلم������ك، فق�شم������ت من قلمي 

ق�شمة، فقال: هكذ�، نّوره كما نّوره �هلل.

أبينه، وقال �بن �شريين: �أجود �خلط �

وقال �شليمان بن وهب: زّينو� خطوطكم 

باإ�شبال ذو�ئبها،

وق������ال عمر ب������ن م�شعدة: �خل������ط �شورة 

�شئيل������ة، لها معاٍن جليل������ة، ورمبا �شاق على 

�لعيون وقد مالأ �أقطار �لظنون.

وذك������ر علي ب������ن عبي������دة �لقل������م فقال: 

أبلغ  �أ�ش������م ي�شمع �لنجوى، �أعيا م������ن باقل، و�

من �شحب������ان و�ئل، يجه������ل �ل�شاهد، ويخرب 

أل�شناً  خو�ن � �لغائ������ب، ويجعل �لكتب ب������ني �الإ

ناطق������ة، و�أعيناً الحظة، ورمب������ا �شمنها من 

ل�شن عند  ود�ئ������ع �لقل������وب ما ال تبوح ب������ه �الأ

�مل�شاهدة.

وقال �أحمد بن يو�شف �لكاتب: ما عربت 

�لغ������و�ين يف خدودهن باأح�ش������ن من عرب�ت 

قالم يف خدود �لكتب. �الأ

ق������الم مطايا  أي�شاً: �الأ وق������ال �لعتاب������ي �

�لفطن.

ندل�شي/  ومن كالم /�أبي حف�س بن برد �الأ

ما �أعج������ب �شاأن �لقلم، ي�رسب ظلمة، ويلفظ 

ن������ور�ً، قد يكون قلم �لكاتب �أم�شى من �شباة 

�ملح������ارب، �لقلم �شهم ينق������ذ �ملقاتل، و�شفرة 

تطيح بها �ملفا�شل.

أبو متام يف و�شف حممد بن عبد  وق������ال �

�مللك �لّزيات:
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على الذي ب�سباته لك القلم االأ

مر الكلى واملفا�سل ت�ساب من االأ

ف�سيح اإذا ا�ستنطقته وهو راكٌب

راجل وهو  خاطبته  اأن  واأعجم 

اإذا ما امتطى اخلم�ص اللطاف واأفرغت

عليه �سعاب الفكر وهي حوافل

وتقّو�ست لها  اأظ���راف  اأطاعته 

لنجواه تقوي�ص اخليام اجلحافل

اإذا ا�ستغزر الذهن الذكي واأقبلت

اأعاليه يف القرطا�ص وهي اأ�سافل

وقد رفدته اخلن�رشان و�سددت

ن��ام��ل االأ ال��ث��الث  ث��الث نواحيه 

مرهٌف وه��و  �ساأنه  جلياًل  راأي��ت 

�سنى، و�سمينًا خطبه وهو ناحل

وقال �بن �لرومي:

اإن يخدم القلم ال�سيُف الذي خ�سعت

م له الرقاب، ودانت خوفه االأ

وامل��وت ال �سيء يغالبه ف��امل��وت، 

ما زال يتبع ما يجري به القلُم

قالم ُمذ بريت كذا ق�سى اهلل لالأ

اأن ال�سيوف لها قد اأرهفت خدُم

وقال �ملتنبي:

م راأ�سه نحيف ال�سوى يعدو على اأ

ويخفي فيقوى عدوه حني يقطع

مي����ج ظ����الم����ًا يف ن����ه����ار ل�����س��ان��ه

ويفهم عّمن قال ما لي�ص ي�سمع

وقال م�شطفى لطفي �ملنفلوطي:

ال�����رياع خ��ط��ب��ًا كمينًا اأث�����ار  ك���م 

واأم��������ات ال�������رياع خ���ط���ب���ًا م���ث���ارًا

�سالت �سقيه  ب��ني  م��ن  ق��ط��رات 

م�����ا اأن����ه����ارا ف���اأ����س���ال���ت م����ن ال�����دِّ

ولكن ع����ودًا  ف�����س��ار  غ�سنًا  ك���ان 

ث���م���ارا مل ي���زل ب��ع��ُد ي��ح��م��ل االأ

كان ي�ستمطر ال�سحاب فحال ال�

ال��ِغ��زارا العقول  �ستمطر  ما  اأم��ر 

ويقول �ل�شاعر منري حممد خلف خماطباً 

�لقلم:



بداع القلم وجتليات الإ

ول   2�02008 العــــــدد 543 كانون الآ

كلوعتي اخليال  نبع  اأي��ا  قلمي 

نبُع كاآبتي فيك املخا�ص ومنك 

ال ت��رت��دي ث��وب اخل��ن��وع فاإمنا

�سهقِة يف  �سطوٌة  ادي  ف���وؤ اأ�سنى 

حقائقًا احلياة  من  ع�رشت  اإين 

حقيقتي. وك��لَّ  نربا�سي  �ستظل 

وقال �ب������ن نباته �ل�شع������دي، �ملتويف �شنة 

405هجرية

مالحظ غ��ري  ف��ك��ار  االأ اإىل  يرنو 

ويخاطب القرطا�ص غري حمابي

ال����ورى اأف����ه����ام  داب  االآ وي��ع��ل��م 

داب االآ م�����ن  ����س���ف���ر  اده  وف������������وؤ

أب������و �لفتوح �لب�شت������ي، �ملتويف �شنة  وقال �

400 هجرية

بطال يومًا ب�سيفهم اإذا اأق�سم االأ

وعّدوه ما يك�سب املجد والكرم

ك��ف��ى ق��ل��م ال��ك��ّت��اب ِع����زًا ورف��ع��ًة

مدى الدهر اأن اهلل اأق�سم بالقلم.

املراجع:

ندل�شي، دار الفكر، دم�شق. 1- العقد الفريد، ج3 البن عبد ربه االأ

�شتاذ ال�شيخ حممد علي ال�شاب�ين، دار ابن كثري، دم�شق. 2- �شف�ة التفا�شري ج3 لاأ

آن، البن ّقيم اجل�زية، م�ؤ�ش�شة املعارف، بريوت. 3- البيان يف اأق�شام القرا

دب يف اأدبيات واإن�شاء لغة العرب، ال�شيد الها�شمي، م�ؤ�ش�شة املعارف، بريوت.   4- ج�اهر االأ

¥µ
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أ�شماء �ل�شهور:  ت�شتخ������دم يف بلد�ن وطننا �لعربي �ليوم ثالث �شال�شل من �

�شه������ر �لعربية �ملت�شلة بالتقومي �لهج������ري �لقمري، و�لثانية  وىل ت�شم������ل �الأ �الأ

�شهر �ملعربة عن �للغة �ل�رسيانية و�ملت�شلة بالتقومي �مليالدي )ميالد  ت�شم������ل �الأ

�شم������اء �لدخيلة �ملنقولة  �ل�شي������د �مل�شي������ح(  �ل�شم�شي، و�لثالث������ة تتاألف من �الأ

عن �للغ������ة �لالتينية و�ملت�شلة كذلك بالتقومي �ملي������الدي �ل�شم�شي، وملا كانت 

�شهر تهم �لنا�س جميعاً يف طول وعر�س بلد�ننا �لعربية، ويف  ت�شميات هذه �الأ

أينا تقدمي ملحة عن ه������ذه �ل�شال�شل �لثالثة ومدى  حو�ل، ر� وق������ات و�الأ كل �الأ

��شتخد�م كل منها يف تلك �لبلد�ن.

�شهر يف البلدان العربية..  �شهر يف البلدان العربية.. شماء الأ �شهر يف البلدان العربية.. شماء الأ ماء الأ شأ�شأ� أ�اأ�ا

املعاين والدللت

كاتب �سوري

العمل الفني: الفنان �سادي العي�سمي. 

❁

˜

❁
ااإبراهيم ال�صعبيبراهيم ال�صعبي
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�سهر العربية وىل: اأ�سماء االأ ال�سل�سلة االأ

عرف �لع������رب يف �جلاهلي������ة �ثني ع�رس 

أ�شماوؤها  �شهر�ً قمرياً تن�ش������ب �إىل قوم عاد و�

هي: �ملوؤمت������ر، ناجر، خو�ن، �ش������و�ن، زباء، 

�ش������م، �لو�غل، �لناط������ل، �لعادل،  �لبائد، �الأ

�لرن������ة، ب������رك. �أما ق������وم ثمود فق������د ن�شبت 

�إليهم ت�شميات �أخرى هي: موجب )�ملحرم(، 

موجز، مورد، مل������زم، م�شدر، هوبر، هوبل، 

موه������اء، دمير، د�ب������ر، حيق������ل، م�شبل، كما 

ث������ار �لباقية  �أوردها �لب������ريوين يف كتابه »�الآ

ع������ن �لقرون �خلالية«. وقد ترك �لعرب بعد 

�شهر  �جلاهلية نحو �شن������ة 412م ت�شميات �الأ

أ�شماء لها ما تز�ل  �لتي ذكرناها، و�تخ������ذو� �

�شالم  أك�شبها �الإ م�شتعملة حتى �لي������وم، وقد �

ثباتاً ودميومة، ج������اء يف �لقر�آن �لكرمي )�إن 

ع������دة �ل�شهور عند �هلل �ثن������ا ع�رس �شهر�ً يف 

ر�س، منها  كتاب �هلل يوم خلق �ل�شمو�ت و�الأ

ية 38. وهذه  أربع������ة حرم(. �شورة �لتوب������ة �الآ �

�شهر هي: �الأ

1- �ملحرم )30يوم������اً(: �أول �شهور �ل�شنة 

�لهجري������ة �لقمرية وهو �شه������ر حر�م و�شمي 

ن له حرمة وال يحل �نتهاكه بقتال،  كذلك الأ

ين�رسف فيه �لنا�س �إىل عباد�تهم وجتار�تهم، 

و�ملحرم �شهر معظم، و��شمه �لقدمي �ملوؤمتر 

ول. و�شمي �أي�شاً �شفر �الأ

2- �شفر )29يوم������اً(: �شمى �شفر�ً لوباء 

ألو�نهم، �أو  �ع������رتى �لنا�س في������ه فا�شف������رت �

نهم كان������و� فيه يغزون �لقبيل������ة فيرتكونها  الأ

�شفر�ً من �ملتاع، وكان �لنا�س يت�شاءمون منه 

�شهر �حلرم  ن �حلروب �لتي توقفت يف �الأ الأ

تعود فيه فينت�رس �خلر�ب و�لدمار.

ول )30 يوماً( وربيع �لثاين  3- 4- ربيع �الأ

خ������ر )29 يوماً(: �شمي������ا كذلك ب�شبب  أو �الآ �

مطار يف  ندية و�الأ ن������و�ر وتو�تر �الأ �لزهر و�الأ

�خلري������ف �لذي كانو� ي�شمون������ه ربيعاً لوقوع 

�أول �ملطر فيه.

يوم������اً(   30( وىل  �الأ جم������ادى   -6  -5

خرى )29 يوماً(: �شميا  أو �الأ وجمادى �لثانية �

كذل������ك ب�شبب جتمد �ملاء فيهم������ا يف �ل�شتاء 

وتاأثري �ل�شقيع و�شدة �لربد )وكانا يقعان بني 

ول ومنت�شف �شباط(. منت�شف كانون �الأ

7- رجب )30يوماً(: �شمي كذلك العتياد 

�لعرب �حلركة فيه بدون �الجتاه نحو �لقتال، 

وكان يق������ال فيه: �أرجبو� �أي كفو� عن �لقتال 

و�لغزو�ت و�لغار�ت، وياأتي فعل رجب مبعنى 

عظ������م، �إذ كان �لعرب يعظمونه برتك �لقتال 

في������ه، وق������د �أ�شيف �إىل م�������رس، فقيل رجب 

ن م�رس وحدها كانت تعظمه، و�إذ�  م�رس، الأ

�شهر  �شم �إليه �شعبان قيل رجبان وهو من �الأ

�حلرم.

8- �شعبان )29 يوماً �أو 30 يوماً(: �شمى 

كذلك ب�شبب ت�شعب �لقبائل فيه �أي تفرقهم 
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أو تفرقهم يف �لغار�ت  � ، يف طلب �ملياه و�لكالأ

�لتي كانو� ي�شنونها بعد �نق�شاء رجب، وكان 

أيامه، ونعتوه بال�شهر  �لعرب ي�شومون بع�س �

�ل�رسيف.

9- رم�شان )30 يوماً �أو 29 يوماً(: �شمي 

ر�س  أ فيه �حل������ر، وترم�س �الأ كذل������ك �إذ يبد�

برمله������ا وحجارتها من وه������ج �ل�شم�س وكان 

أه������ل �جلاهلية يعظمون������ه، ويف هذ� �ل�شهر  �

أنزل �لقر�آن �لكرمي، وفيه جرت معركة بدر،  �

ومعركة عني جالوت، ودع������ي �شهر �لقر�آن، 

و�شهر �ل�شيام، و�شه������ر �ل�شرب، وهو �لوحيد 

�لذي ورد ��شمه �رس�حة يف �لقر�آن �لكرمي.

أي�شاً  � ويلف������ظ  )29يوم������اً(:  �شو�ل   -10

معرفاً بال� »و�شمي« كذلك ب�شبب ت�شويل لنب 

�لناقة فيه، وهو تزليه و�إدباره عندما يرتفع 

�حلر، وهو �أول �شهور �حلج.

ذو �لقعدة )30 يوماً(: �شمى كذلك   -11

للزوم �لعرب منازله������م فيه و�ن�رس�فهم فيه 

�شهر �حلرم،  أو �لتجارة، وهو من �الأ �إىل �حلج �

وثاين �شهور �حلج.

ذو �حلجة )29 يوماً �أو 30 يوماً(:   -12

نهم كانو� يحجون فيه �إىل مكة  �شمي كذلك الأ

�شالم  �أوجب �حلج  يف �جلاهلية، وملا جاء �الإ

�إىل بي������ت �هلل �حل������ر�م، �أي �لكعبة �ملكرمة 

أ�شهر  مبكة، على كل ق������ادر عليه، وجعله يف �

معلوم������ات هي: �شو�ل وذو �لقعدة وع�رس من 

أيام  ذي �حلج������ة وفيه يوم عرف������ات �أف�شل �

�شهر �حلرم. �ل�شنة، وهو من �الأ

�شهر هي  أ�شماء �الأ �إن ه������ذه �ل�شل�شلة من �

�شل و�ملنبت وهي م�شتخدمة على  عربية �الأ

وجه �ال�شتمر�ر ودون �نقطاع، يف جميع �أرجاء 

�شالمية، منذ  �لوطن �لعربي، ويف �لبلد�ن �الإ

أو يزيد، �إىل جانب �شال�شل  أربعة ع�رس قرناً � �

�أخرى تت�شل بالتقومي �ل�شم�شي.

�سهر املعربة  ال�سل�سل���ة الثانية: اأ�سماء االأ

عن ال�رشيانية

أب������و �لريحان �لب������ريوين يف كتابه  يق������ول �

نف �لذكر: »و�أما �لن�شارى بال�شام و�لعر�ق  �الآ

وخر��شان فقد مزجو� بني �شهور �لروم و�شهور 

�ليهود باأن ��شتعملو� �شهور �لروم �شنتهم من 

�أول �شهر طمربيو�س �ل�شهر �لرومي )ت�رسين 

أ�������س �شنة �ليهود  ول( ليك������ون �أقرب �إىل ر� �الأ

فاإن )ت�رسين( �ليهود يتقدمه قلياًل و�شموها 

باأ�شم������اء �رسيانية و�فق������و� يف بع�شها �ليهود 

وباينوهم يف بع�شها.. و�إن �أهل �شور�شتان، �أي 

�شماء،  بالد �ل�شام، هم �لذين �أوجدو� هذه �الأ

ويتاب������ع فيقول »وقد ��شته������رت هذه �ل�شهور 

حتى ��شتظهر به������ا �مل�شلمون، وقيدو� بها ما 

أوق������ات �أعمال..«. ويذكر  �حتاجو� �إليه من �

�شه������ر، و�إن كانت �رسيانية  أ�شماء هذه �الأ �أن �

فاإنه������ا موغل������ة يف �لق������دم، �إذ �إن �ل�رسي������ان 

أنف�شه������م قد �قتب�شوها ع������ن �لبابليني مثلما  �
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�ملقايي�س  �قتب�شو� منه������م 

و�لطقو�������س  و�ملكايي������ل 

حيث  و�لزر�عية،  �لدينية 

�للغتني  أ�شماءه������ا يف  � �إن 

أ�شهر  � متماثل������ة يف ت�شعة 

ول  �الأ كان������ون  با�شتثن������اء 

وحزير�ن،  �لثاين  وكانون 

وه������ذ� عر�س ملعاين هذه 

�شماء: �الأ

كان������ون �لث������اين   -1

)31 يوم������اً( : �لكانون������ان 

�شه������ر�ن يف قل������ب �ل�شتاء 

بني ت�رسين �لثاين و�شباط، 

و�لكان������ون بالعربية تعني 

ومثله  و�مل�شطلى،  �ملوقد 

�لكانون������ة جم������ع كو�نني، 

و�لكان������ون ه������و �لرج������ل 

�لثقيل ي�شترت من������ه، �أو من يجل�س ال�شتطالع 

حادي������ث، وق������د �شماها �لعرب  خب������ار و�الأ �الأ

�شهري قماح، و�لقم������اح د�ء ي�شيب �حليو�ن 

فيمتنع عن �ل�رسب، و�ل�رسب يقل يف �ل�شتاء، 

أني�������س فريحة: كانون م�شتق  �شتاذ � ويقول �الأ

ن  من فعل »كن« ومعناه �لثبوت و�ال�شتقر�ر، الأ

�لنا�س فيه ينقطعون عن �أعمالهم ويكنون يف 

�شا�س  منازلهم، وثمة جذر بال�رسيالية مبعنى �الأ

ثفية  و�لقاعدة ��شتقت منه كلم������ة مبعنى �الأ

بالعربية وهي �أحجار �ملوقد..

�شباط )28 �أو 29يوماً(: م�شتق من   -2

�جلذر �ل�رسياين )�شبط( �لذي يفيد �ل�رسب 

أو يفي������د �لهبوب �ل�شديد  و�جلل������د بال�شوط �

للري������اح، وردت �للفظ������ة يف �لنقو�س �لبابلية 

له رمان �إله  »�شاباطو« وخ�ش�شه �لبابليون لالإ

�لعو��شف و�لزو�ب������ع، و�أخذه �لعرب�نيون عن 

�شاطري عدو �لعجائز،  �لبابليني، وه������و يف �الأ

آذ�ر، لكي تطول  أيام من � �إذ ي�شتقر�س بع�س �
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أيام �لعو��شف و�لثلوج فيثقل على �مل�شنني. �

أنها لفظة  آذ�ر )31 يوم������اً(: يرجح � �  -3

آد�رو( مبع������ى �لظلمة و�لعتمة،  بابلي������ة هي )�

نه  آذ�ر يعني �لنور و�للمعان الأ ويف �ل�رسيانية �

�أول �لربي������ع، وكان �لقدماء يخ�شونه باخلري 

و�لربك������ة لكرثة �أمط������اره و�شيول������ه، و�لكلمة 

م�شتق������ة من �جلذر )هدر( مل������ا فيه من برق 

آذ�ر �لهد�ر. ورعد هادر وتقول �لعامة: �

ني�شان )30 يوم������اً(: ت�شمية بابلية   -4

تعني �لبدء و�لتحرك وذلك ال�شتهالل �ل�شنة 

�لدينية �ملقد�شة عنده������م يف 21 منه �إذ هو 

يوم �العت������د�ل �لربيعي، ويعن������ي بال�رسيانية 

�لع�شب و�خل�رسة.

أي������ار )31 يوماً(: لفظ������ة �رسيانية  �  -5

ذ�ت �أ�شل بابلي تعني �لتفتح و�لنور و�لزهر 

نه  أي�ش������اً نو�ر من �لنور �أي �لزهر الأ وي�شمى �

مطار  ميث������ل �لربيع، ويقال: »ني�شان ياأتي باالأ

أم������ا بالعربية فاأيار  زهار«، � أت������ي باالأ أيار يا و�

أو ريح �ل�شمال. تعني �لهو�ء �حلار �

حزي������ر�ن )30 يوماً(: لفظ �رسياين   -6

أو �ل�شنابل و�شمي  يعني �حلنطة و�حل�ش������اد �

بذلك لوقوع ح�شاد �حلبوب فيه.

متوز )31 يوماً(: لفظ �رسياين من   -7

أو »دوموزي«  �أ�شل بابل������ي- �شومري »دوزي« �

أو �الب������ن �لبار وهو ��شم  مبعن������ى �بن �حلياة �

له �ل������ذي يبعث حياً من بع������د �ملوت عند  �الإ

له مت������وز هو زوج ع�شرتوت  �ل�شومريني، و�الإ

موم������ة ورم������ز �حلب  �إله������ة �خل�شوب������ة و�الأ

و�لطبيعة يف فينيقية »جبيل«.

�آب )31 يوم������اً(: قي������ل �إن �أ�ش������ل   -8

آبو« مبعنى �لفاكهة و�لنبت  �لت�شمي������ة بابلية »�

، ولفظه »�أب« تعني بال�رسيانية �لغالل  و�لكالأ

و�ملو��ش������م و�لثمر �لنا�شج، ودعي كذلك )�آب 

أم������ا بالعربية فلفظه  �لله������اب( ل�شدة حره. و�

»�أب« تعني �لزرع و�لع�شب.

أيل������ول )30 يوم������اً(: �أ�شل �لت�شمية  �  -9

بابل������ي، وورد يف �ل�رسيانية مبعن������ى �لعويل، 

وجذره يف �لعربي������ة »ول«، �أي �رسخ و�أعول، 

ن �ملناحات على مت������وز كانت تقام  وذل������ك الأ

فيه، وكان خم�ش�شاً لع�شرتوت.

يوم������اً(   31( ول  �الأ ت�رسي������ن   -11  -10

وت�رسي������ن �لثاين )30 يوم������اً(: �أ�شل �لت�شمية 

أو  بابل������ي )ت�رسين������و( ويف �ل�رسياني������ة ت�رسي �

ت�������رس�ي، ويف �لعربية ترد �للفظة �إىل �جلذر 

ول  أ، و�شبب ذلك �أن ت�رسين �الأ أو ب������د� »�رسع« �

أ فيه  كان �أول �شه������ور �ل�شن������ة �ل�رسيانية ويبد�

باحلرث و�لزرع قبل جميء �ل�شتاء.

ول )31 يوماً(: ورد ذكره  كان������ون �الأ  -12

فيما �شبق.

�شماء �الثني ع�رس �لعربية هي  �إن هذه �الأ

ن ودون  �جل������اري ��شتخد�مها قدمياً حتى �الآ

�نقطاع يف ب������الد �ل�شام و�لعر�ق ولكن بع�س 
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�لبل������د�ن �لعربية قد تخل������ت عنها، يف وقت 

�شماء  بعيد �أو قريب، و��شتعملت بدالً منها �الأ

أو �لفرن�شية  نكليزية � �ملنقولة ع������ن �للغتني �الإ

وكلتا هاتني �للغتني من �للغة �لالتينية.

�سهر املنقولة  ال�سل�سلة الثالثة: اأ�سماء االأ

وروبية عن اللغات االأ

كانت �ل�شن������ة عند �لروم������ان تتاألف من 

آذ�ر(  أ ب�شهر مار�س )� أ�شهر قمرية، تبد� ع�رسة �

ول(، كل  وتنته������ي ب�شهر دي�شمرب )كان������ون �الأ

�شهر منها يتاألف من نحو 30 يوما جمموعها 

أيام ويليها )60 يوماً( ت�شمى �ملكملة،  �  )304(

آلهة  أ�شماء � أ�شهر منها � أربع������ة � أ�شماء � وكانت �

و�شتة تعرف باأرقامها، وقد عدو� تاريخ بناء 

روما )753( ق. م، بد�ية لتاريخهم، ثم تتالت 

�لتعديالت على هذ� �لتقومي و�أهمها ثالثة:

- تق������ومي نومابومبيلو�������س وه������و ث������اين 

باط������رة )715-672 ق.م( �أ�ش������اف �شهري  �الأ

يناير )كان������ون 2( وفرب�ير )�شب������اط( وجعل 

�ل�شه������ور عل������ى �لت������و�يل )30( و)29( يوماً، 

أو )23( يوماً مرة  و�أ�شاف �شهر�ً طوله )22( �

كل �شنتني.

- �لتق������ومي �ليولياين )45 ق. م(: �عتمد 

�ل�شنة �ل�شم�شية وجعلها )365( يوماً و�ل�شنة 

أربع �شنو�ت )366( يوماً وجعل  �لكبي�شة كل �

خر )31(  �شهر بع�شه������ا )30( وبع�شها �الآ �الأ

يوم������اً و�شهر �شب������اط )28( يوم������اً يف �ل�شنة 

�لعادية و29يوماً يف �ل�شن������ة �لكبي�شة وجعل 

أ �لتاريخ �أول يناي������ر �شنة 709 من بناء  مب������د�

روما.

- �لتق������ومي �ليولي������اين �مل�شيح������ي: رتبه 

�لر�ه������ب �ك�شيفو�س �ملتوف������ى عام 550م. �إذ 

تو�ش������ل �إىل �أن �ل�شي������د �مل�شي������ح ولد يف 25 

ول �شنة 754 لبناء روما،  دمي�شرب/ كانون �الأ

آذ�ر مار�س بعيد  وجعل بد�ي������ة �ل�شنة يف 25 �

�لب�ش������ارة ثم عد بع������د ذلك ب������دء �ل�شنة يف 

�شب������وع �لذي يلي عيد �ملي������الد وقد ثبتت  �الأ

�لكني�ش������ة هذ� �لتقومي عام 1431م وما تز�ل 

بع�س �لطو�ئ������ف �مل�شيحية �ل�رسقية حت�شب 

�أعيادها وفق������اً للتقومي �ليولي������اين �ل�رسقي 

أ�شماء  العتبار�ت دينية و�شيا�شية، وفيما يلي �

�شهر ومعانيها: هذه �الأ

1- يناير )كانون �لثاين( 31 يوماً: �شماه 

له جانو�س �إل������ه �ل�شم�س  �لروم������ان با�ش������م �الإ

وت�ش������وروه على هيئ������ة �إن�ش������ان ذي وجهني 

ينظر�ن باجتاهني متعاك�شني فيلقون يف �أول 

أيامه نظ������رة �إىل �ملا�شي مودعني ونظرة �إىل  �

له جانو�س  �لعام �جلديد م�شتب�رسين وكان لالإ

أيام  أيام �حل������رب وتغلق � أبو�به � معب������د تفتح �

�ل�شلم وله �ثنا ع�������رس باباً بعدد �شهور �ل�شنة 

ويف �أول ي������وم من������ه كان �لروم������ان يحتفلون 
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مبو�ك������ب ويقدمون جلانو�������س �لع�شل و�لتمر 

و�حلل������وى وهذ� �لعيد �لوثني �شار فيما بعد 

أ�س �ل�شنة. عيد ر�

2- فرب�ي������ر )�شب������اط( 28 �أو 29 يوم������اً: 

ماأخ������وذ من لفظ������ة Februa جم������ع كلمة 

Februum مبعن������ى �لكفارة و�لغفر�ن وهو 
عيد �لتطهري و�لتقدي�س عند �لرومان، وكان 

له نبتون �إله �لبحر  هذ� �ل�شهر خم�ش�شاً لالإ

مطار تكون فيه غزيرة. ن �الأ الأ

آذ�ر( 31 يوماً: ��شمه ماأخوذ  3- مار�س )�

له مار�������س �أي �ملريخ وهو �إله �حلرب  من �الإ

غريق وكان قبل ذل������ك �إله �لزر�عة  عن������د �الإ

أ به،  و�لنبات، وقد كانت �ل�شنة �لرومانية تبد�

ول يف �ل�شنة حتى  وبقي يف �إنكلرت� �ل�شهر �الأ

�لقرن �لثام������ن ع�رس وكذلك يف فرن�شا حيث 

ول حتى ع������ام 1564 عندما  بق������ى �ل�شهر �الأ

جعل �ملل������ك �شارل �لتا�شع يناي������ر هو �ل�شهر 

ول من �ل�شنة. �الأ

4- �إبريل )ني�شان( 30 يوماً: ين�شب هذ� 

أو �فروديت �إلهة �حلب  �ل�شهر �إىل فينو�������س �

أنها  غريق، �إذ كانو� يعتقدون � و�جلمال عند �الإ

أب������و�ب �ل�شماء لت�شيء  زهار وتفتح � تفتح �الأ

�ل�شم�س بعد �حتجابها يف ف�شل �ل�شتاء وهو 

بد�ية �لربيع ف�شل �خل�رسة و�لن�شيم �لعليل، 

و�للفظة ماأخوذة من �جلذر Aprice ومعناه 

�لتفتح و�الزدهار وكان هذ� �ل�شهر عند بع�س 

�شعوب �ل�شمال �أول �شهور �ل�شنة.

أيار( 31 يوم������اً: ين�شب هذ�  5- ماي������و )�

لهة ماي������ا �إلهة �لنم������و و�لتكاثر  �ل�شه������ر لالإ

و�خل�شوبة عن������د �لرومان، وهي �بنة �أطل�س 

ل������ه عط������ارد خادم  أم �الإ ر�������س، و� حام������ل �الأ

له������ة، و�أول من �أطلق عل������ى هذ� �ل�شهر  �لالآ

��شم������ه ه������و رومولو�س موؤ�ش�������س مدينة روما 

لهة مايا. تعظيماً لالإ

6- ج������و�ن )حزير�ن( 30 يوم������اً: ��شمه 

أو �أ�رسة رومانية ذ�ت  ماأخ������وذ من ��شم قبيلة �

�شهرة وجم������د تدعى جونيو�س بروتو�س، وقد 

�أطلق عليه هذ� �ال�ش������م تكرمياً ملريكوريو�س 

�لذي ي�شور د�ئم������اً بوجه ي�شفونه جونيو�س 

نكليز هذ� �ل�شهر �شهر �ملر�عي �إذ  وي�شمي �الإ

�عت������ادو� �أن يطلقو� فيه مو��شيهم للرعي يف 

�ملروج �خل�رس�ء.

7- يوليو )مت������وز( 31 يوماً: ين�شب هذ� 

مرب�طور �لروم������اين يوليو�س  �ل�شه������ر �إىل �الإ

نه ولد في������ه، وكان قبل ذلك يدعى  قي�رس الأ

ن ترتيبه  �ل�شه������ر �خلام�������س Quintilis الأ

نكليز فقد  أ�شهر �ل�شنة، �أما �الإ �خلام�س بني �

�أطلقو� عليه ��شم )�شهر �لعر�س(.

8- �أغ�شط�س )�أب( 31 يوماً: ين�شب هذ� 

مرب�ط������ور �لروماين �أغ�شط�س  �ل�شهر �إىل �الإ

قي�رس �ملدعو �أوكتافيو�س وهذ� �ال�شم ماأخوذ 
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من �لكلمة �لالتيني������ة Augere �لتي تعني 

�لزيادة و�لنمو و�أطلق عليه ��شم )�أغ�شط�س( 

ن������ه حقق في������ه �أعظم �نت�شار�ت������ه وجعلو�  الأ

أيام يوليو  أيام������ه 31 يوماً كيال تنق�������س عن � �

�لذي يحمل ��شم يوليو�س قي�رس.

أيلول( 30يوماً: معناه �ل�شهر  9- �شبتمرب )�

�ل�شابع ماأخوذ من كلمة Septem �لالتينية 

�لت������ي تعني )�شبعة( �إذ كان ترتيبه �ل�شابع يف 

أ ب�شهر مار�س  �ل�شنة �لرومانية �لتي كانت تبد�

نكليز )�ل�شهر �لعاري(. آذ�ر(، وقد �شماه �الإ �(

ول( 31 يوماً:  أكتوب������ر )ت�رسي������ن �الأ �  -10

 Octo معن������اه �ل�شه������ر �لثام������ن من كلم������ة

�لالتينية �لتي تعني )ثمانية( �إذ� كان ترتيبه 

أ  �لثامن يف �ل�شن������ة �لرومانية �لتي كانت تبد�

آذ�ر( و�شماه �ل�شك�شون )�شهر  ب�شه������ر مار�س )�

�خلمرة(.

30يوماً:  �لث������اين(  )ت�رسين  نوفمرب   -11

 Novem معناه �ل�شه������ر �لتا�شع م������ن كلمة

�لالتينية �لتي تعن������ي )ت�شعة( �إذ كان ترتيبه 

أ  �لتا�شع يف �ل�شن������ة �لرومانية �لتي كانت تبد�

نكليز  آذ�ر( وق������د �شماه �الإ يف �شه������ر مار�س )�

)�شهر �لزو�بع و�لدم( وفيما بعد �شمي )�شهر 

وىل  �ل�شلم( ب�شب������ب �نتهاء �حلرب �لعاملية �الأ

فيه.

ول( 31يوما:  دي�شم������رب )كان������ون �الأ  -12

 Cecem معن������اه �ل�شه������ر �لعا�رس م������ن كلمة

�لالتيني������ة �لتي تعني ع�������رسة �إذ كان ترتيبه 

أ  �لعا�������رس يف �ل�شنة �لرومانية �لتي كانت تبد�

آذ�ر(. ب�شهر مار�س )�

�شماء يف جميع �لبلد�ن  ت�شتخدم هذه �الأ

�لعربية با�شتثناء ب������الد �ل�شام و�لعر�ق، وقد 

دخلت بلد�ن �ملغرب يف وقت مبكر فقد ذكر 

نف �لذكر:  أبو �لريحان �لبريوين يف كتابه �الآ �

ملي قد ذكر كتابه »دالئل  أبا �لعبا�������س �الأ �أن �

�لقبلة« �أن �ملغاربة كان������و� ي�شتعملون �شهور�ً 

�شماء، ينري،  تو�فق �لقبط وي�شمونها بهذه �الأ

فربير، مر�شه، �برير، ماي������ه، يوليه، �غ�شت، 

�شتن������رب، �كتوب������ر، نومن������رب، دخيم������رب وهذه 

�لت�شميات حمرفة ع������ن �لت�شميات �لتي كان 

�لروم ي�شتعملونها.

ه������ذ� وقد و�شع������ت �جلماهريية �لعربية 

�شه������ر مع �عتبار  أ�شم������اء جديدة لالأ �لليبية �

بد�ي������ة �لتاريخ من وفاة �لر�شول �لكرمي بدالً 

�شماء هي:  م������ن �لهجرة �لنبوي������ة وه������ذه �الأ

�لنار )كانون �لثاين(، �لنو�ر )�شباط(، �لربيع 

أيار(، �ل�شيف  آذ�ر(، �لطري )ني�شان(، �ملاء )� �(

)حزي������ر�ن(، نا�رس )مت������وز(، هانيبال )�آب(، 

ول(،  أيل������ول(، �لتمور )ت�رسي������ن �الأ �لف������احت )�

�حلرث )ت�رسي������ن �لثاين(، �لكان������ون )كانون 

ول(. �الأ

�شماء جارياً،  وما ز�ل ��شتخ������د�م هذه �الأ

أ �لتاريخ بالوفاة يف  كم������ا �أن ��شتخد�م مب������د�
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�جلماهريي������ة �لعربية �لليبية م������ا ز�ل جارياً 

أي�ش������اً، و�إن ��شتخد�م بع�س �لبلد�ن �لعربية  �

نكليزية و�لفرن�شية  لل�شل�شلة �ملنقول������ة عن �الإ

جنبي له������ذه �لبلد�ن  أث������ري �حلك������م �الأ كان بتا

أو�ئل �لق������رن �لتا�شع ع�رس حتى  �بت������د�ء من �

منت�شف �لق������رن �لع�رسي������ن، لذلك جند يف 

أو �ملعربة  �شه������ر �لعربية � تعميم ��شتخد�م �الأ

�أمر�ً مفي������د�ً ومطلوباً، وخط������وة مهمة على 

طريق �لتوحيد �للغوي و�لثقايف �لذي ي�شعى 

�لعرب جميعاً �إىل حتقيقه.

املراجع:

جملة جممع اللغة العربية بدم�شق - اجلزء الثالث - املجلد ال�شبع�ن.  -1

ثار الباقية عن القرون اخلالية. اأب� الريحان حممد بن اأحمد البريوين اخل�ارزمي - كتاب االآ  -2

يام وتف�شري معانيها - لبنان، 1988. �شهر والعدد واالأ اأني�ض فريحة - كتاب اأ�شماء االأ  -3
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�شه������دت بالد �ل�ش������ام يف �لقرنني �لثامن ع�رس و�لتا�ش������ع ع�رس نه�شة فنية 

آتية، ففي  أدبية تره�س مبتغ������ري�ت � مو�شيقي������ة وم�رسحية، وحركة فكري������ة و�

منت�ش������ف �لقرن �لتا�شع ع�رس ولد �مل�رسح �لعربي على يد مارون �لنقا�س و�أبي 

أ�شماء كبرية مثل �أمني �جلندي وبطر�س كر�مة،  خليل �لقباين، وبرز يف �ل�شعر �

فغاين يف جوالته و�أفكاره و�لكو�كبي يف مقاالته  وب������رزت طو�لع �لتنوير مع �الأ

أم �لقرى وطبائع �ال�شتبد�د، و�آخرين، وكانت حلب يف هذين �لقرنني  وكتابيه �

أبو الوفا الرفاعياأبو الوفا الرفاعيأبو الوفا الرفاعي

مطرب احل�رضة و�شاعر القدود واملو�شحات

كاتب وم�رشحي وناقد �سوري

العمل الفني: الفنان ر�سيد �سمه.
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دبية و�لفنية يف  مرك������ز�ً من �أهم �ملر�ك������ز �الأ

�لدولة �لعثمانية، وكان������ت �لطرق �ل�شوفية 

بزو�ياها وتكاياه������ا مد�ر�س حقيقية لرعاية 

�ملو�ه������ب �ل�شعرية و�لغنائي������ة. وثمة �رتباط 

وثي������ق بني �ل�شعر و�لغن������اء يعيدنا �إىل �لن�شاأة 

وىل لل�شع������ر حيث ولد من �إيقاعات �لغناء  �الأ

وطقو�������س �الحتفال، وكان������ت كلمة �لغناء يف 

ن�ش������اد �ل�شعر  �لع�������رس �جلاهل������ي مر�دفة الإ

أنه ردَّ على  و�إلقائ������ه، ويروى عن �ل�شنف������رى �

آ�رسي������ه حني قالو� له: غنن������ا فاأجابهم بقوله  �

�لذي ذهب مثاًل: »�إمنا �لغناء على �مل�رسة. 

غاين �ل�شعبية يف �لقرنني  وم������ع �شيادة �الأ

18-19 و�لت������ي تتن������اول جو�ن������ب �جتماعية 

و�شيا�شي������ة، وتبني نظرة �لنا�������س �إىل �حلياة 

�لق������دود و�ملو�شحات  أي�شاً  � و�جلمال �شادت 

�لت������ي �أكدت �لت�شاق �ل�شع������ر بالغناء، وقلما 

جند يف ه������ذه �لفرتة �شاعر�ً ال يكتب �ملو�شح 

أو �ملخم�شات و�مل�شط������ر�ت، وكان  أو �لق������د � �

أنه يكت������ب للغناء، حتى �إنَّ  ي�شع يف �عتباره �

أو �ملو�شح على مقيا�س  بع�شهم كان ينظم �لقد �

وحلن �أغنية �شعبية متد�ولة لي�شمن ل�شعره 

فر�شة �أكرب للغناء.

دبية والفنية  حياته ومواهبه االأ

أبو �لوفا �لرفاعي يف  ول������د �ل�شيخ حممد �

حلب �شنة 1179ه������� وتويف بها �شنة 1264ه� 

)1765-1847م(، ومل يت������ح ل�شاعر �أن يوهب 

أتيح له  بد�عية مثلم������ا � تع������دد �جلو�ن������ب �الإ

فق������د كان �شاع������ر�ً وموؤلفاً مفك������ر�ً، وملحناً 

أملعياً،  ومطرب������اً ح�شن �ل�ش������وت، وخطيب������اً �

ب فردينان  د�ً. يقول عن������ه �الأ ومقرئاً جم������وِّ

توت������ل �لي�شوعي: »اإن ال�شيخ اأب���ا ال�فا كان 

عامل���ًا و�شاع���رًا عربيًا جمي���دًا، وف�شًا عن 

ذل���ك كان مغني���ًا ومطربًا ومن�ش���دًا اآخذًا 

باألب���اب �شامعيه، ل���ه �ش�ت رخيم جه�ري 

ي�شمع عن بعد، يثري الع�اطف وي�شتذرف 

الع���ربات، وملا كان يخطب اأو ين�شد اأو يقراأ 

يف اجلام���ع الكب���ري يف حلب كان���ت النا�ض 

زقة املجاورة فت�شمعه  تقف �شامت���ة يف االأ

كاأنها م�شح�رة«.

أنه مل������ا ذهب �إىل ��شتانبول �لتم�س  يروى �

أم������ام �ل�شلط������ان  ذن بخطب������ة �جلمع������ة � �الإ

أيا�شوفيا، وملا �ندفع يف  �لعثم������اين يف جامع �

خطبة �لدع������اء �أده�س �لنا�س و�أخذ مبجامع 

قلوبهم، ودعاه �ل�شلطان بعد �خلطبة ليخلع 

عليه خلعة ملوكية وهي كرك �مل�شايخ وع�شا 

ثر معرو�شاً للنا�س يف  �مل�شيخة، وظل هذ� �الأ

بيت �لرفاع������ي يف حي �لبيا�ش������ة بحلب ثم 

فقد.

تنت�شب �أ�رسة �لرفاعي �إىل �أحمد بن علي 

أب������ي �لعبا�س موؤ�ش�س �لطريقة �لرفاعية  �بن �
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و�ملتوف������ى )578ه������� - 1183م( يف مقاطعة 

و��شط – �لعر�ق. و�شمي بالرفاعي ن�شبة �إىل 

قبيل������ة رفاعة �لتي هاجرت �إىل �إ�شبيلية �شنة 

)317ه� - 929م(، ثم ع������اد منها �أحمد �إىل 

أ�ش�س �لطريقة �لرفاعية. �لب�رسة و�

م������ن �لرفاعيني يف حل������ب �شاهني وتويف 

أب������ي �لوفا،  �شن������ة 1695م، و�بن������ه عمر جد �

وعرف باإجادته فن �لغناء و�لتلحني، ثم �بنه 

آ�شيا زنابيلي فولدت  حممد �لذي ت������زوج من �

أبو �لوفا. وهذ� يوؤكد �أنه  له �شاعرنا  حممد �

أدبية وفنية. كان �شليل �أ�رسة �

در�س �ل�شاعر �لعل������وم �لدينية: �لتوحيد 

و�لفق������ه و�لتف�شري، و�لعل������وم �لعربية: �لنحو 

و�ل�������رسف و�ملعاين، يف �ملدر�ش������ة �لعثمانية، 

على يد كب������ار علماء حلب �أمثال: حممد وفا 

�إ�شماعيل �ملو�هب������ي، و�ل�شيخ قا�شم بن علي 

�ملغربي، و�ل�شيخ حممد �لكزبري �لدم�شقي، 

�إ�شاف������ة �إىل و�ل������د �ل�شاع������ر �ل�شي������خ حممد 

�لرفاعي.

ودر�س ف������ن �ملو�شيق������ى و�لغن������اء وعلوم 

وز�ن يف �لز�وية �لرفاعية بحي  نغ������ام و�الأ �الأ

كر�د حيث مكان �شكناه، وللرفاعية ز�وية  �الأ

أربع تكايا يف  �أخرى بح������ي �لبيا�شة، وله������م �

�أحياء �أخرى. 

ملع������ي �ل�شهري  وكان يف حل������ب �لفن������ان �الأ

بالب�شنك و��شم������ه م�شطفى �حلريري، وكان 

بي �لوفا قدوده وق�شائده ومو�شحاته.  يغني الأ

أن�شاأ يف د�ره قاعة يدر�س فيها �ملو�شيقا  وقد �

فكان������ت مبثابة �أول معه������د خا�س للمو�شيقا 

يقيم فيها �حلفالت �أي�شاً. دعيت بقاعة بيت 

م�شم�شان، وقد ��شتهرت حتى �رسب بها �ملثل 

فقالو�: »قاعة وال قاعة بيت م�شم�شان«. 

نك�سارية يذبحون ابنه اأمام عينيه االإ

أبو �لوفا �أحد�ثاً �شيا�شية كبرية منها  �شهد �

طرو�س بحلب حيث ��شتد  مذبحة جام������ع �الأ

�رس�ف  �ل�رس�ع بني �النك�شاري������ة و�ل�شادة �الأ

نك�شارية  )�آل �لبي������ت( عام 1797م، وتغلب �الإ

�رس�ف �إىل  وهاجموه������م يف �ملدينة فالتجاأ �الأ

طرو�س، فقام������و� بذبحهم بعد �أن  جام������غ �الأ

�أمنوهم على �أرو�حهم، وقد هاجمت فئة من 

نك�شارية منزل �ل�شيخ �أبي �لوفا �لرفاعي  �الإ

أبو  وقامت بذبح �بنه �أمام عينيه. وقد نظم �

حد�ث �لد�مية ما  �لوفا ق�شي������دة يف هذه �الأ

أبي �لبقاء �لرندي يف  معر�ش������اً فيها ق�شيدة �

ندل�س، وفيها يقول: رثاء �الأ

ال ي��اأم��ننَّ ���رشوَف ال��ده��ِر اإن�سان

ف��ال��ده�����ُر خ����ّواُن ن��وائ��ب���َ�����ه  وال 

ملٍك م��ن  املا�سني  م��ن  اأب���اَد  فكم 

ل����ه ب�����س��ط��وت��ه ع�������زٌّ و���س��ل��ط�����ان



اأبو الوفا الرفاعي

283 ول   2008 العــــــدد 543 كانون الآ

نوائُبها لى  ُت�سْ قد  امل�سائب  كل 

اإال التي لي�ص عنها الدهُر �سلوان

هي امل�سيبة يف اآل الر�سول فقد

�سارت باأخبارها يف النا�ص ركبان

َف��َرٍق من  اهلل  بيوت  لبع�ص  اآووا 

ع���داء ع���دوان م��ن ال��ع��دو وب���االأ

فجاء قوٌم من الفجار تق�سدهم

ب��ك��ل ���س��وء ل��ه��م ب��غ��ٌي وط��غ��ي��ان

َق��ت��ل��ه��م مب��ا ب���دا له��م وب���ا����رشوا 

طّعان والبع�ص  ذاب��ح  فبع�سهم 

كان������ت ق�شي������دة �لرفاع������ي م������ن �أقوى 

�شو�ت �لتي كان������ت تت�شاعد من �أطر�ف  �الأ

أغ������و�ت  �ململك������ة �لعثماني������ة �شاكي������ة ظل������م �

نك�شاري������ة وجر�ئمه������م، وق������د و�شلت �إىل  �الإ

أ�شباب  �ل�شلطان حممود �لث������اين فكانت من �

أبو �لوفا  نك�شارية. يق������ول � �لق�شاء عل������ى �الإ

م�شتنجد�ً:

هم��م ذوو  اأال  جن����دة  َذوو  اأال 

اأع�����������وان ل��ل��ح��ق  غ����رية  ذوو  اأال 

انت�سبوا للتق�ى  حقٍّ  ع�سابُة  اأال 

واأق��������ران اأك��ف��اء  ال��دي�����ن  لن�رشة 
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ويف عام 1813م �أقام حاكم حلب حممد 

جالل �لدين بن جوج������ان من قبل �ل�شلطان 

نك�شارية  حمم������ود �لث������اين وليمة لزعم������اء �الإ

بحلب يف د�ره بجو�ر تكي������ة �ل�شيخ �أبي بكر 

�لوفائي، فكانت وليمة �ملوت لهم، حيث دخل 

رج������ال �لو�يل عليهم فقتلوه������م عن �آخرهم، 

كتلك �لوليم������ة �لقاتلة �لت������ي �أقامها مب�رس 

حممد على با�شا للمماليك عام 1810م.

ويف عام 1821م �شه������د �ل�شاعر �لزلز�ل 

�ملدمر �لذي تعر�شت له حلب ور�ح �شحيته 

�ألوف �لقتلى، وت�شدعت ز�وية �لرت�بي، وهي 

ز�وي������ة �ل�شيخ �أبي �لوفا، ويف عام 1826 ز�ر 

�ملكان و�يل حل������ب علي ر�شا با�شا وعهد �إىل 

�ل�شيخ بتعمريها. ثم �نتق������ل هذ� �لو�يل �إىل 

بغد�د. 

ويف ع������ام 1831م �ندلع������ت �حلرب بني 

حممد علي با�شا �ل������ذي ��شتقل بحكم م�رس 

وبني �لعثمانيني وزحف �بن������ه �إبر�هيم با�شا 

أو��شط  عل������ى �شورية و�حتلها حتى و�شل �إىل �

آ�شيا �ل�شغ������رى عام 1833م و�أ�شبحت حلب  �

قاعدة لعمليات������ه �لع�شكرية، وقد �شحبه يف 

�إقامت������ه فيها �شاعره �ل�شي������خ �أمني �جلندي 

أبو �لوفا  أما � �شاحب �لقدود و�ملو�شح������ات. �

حد�ث  آثر �البتعاد عن هذه �الأ �لرفاعي فقد �

�لد�مية فلبى دعوة �شديقه و�يل بغد�د ر�شا 

با�شا و�شد �لرحال �إىل د�ر �ل�شالم قائاًل:

ح���ل�����������ٌم ذا  اأم  ب�����غ�����داد  ه�������ذه 

ن����دم ح����ال��������������ي  اإن  وين  خ������������ربِّ

وانك�سفت للحمى  و���س��ل��ن��ا  ه��ل 

ب����ب����ل����وغ ال���ق�������س���د ع����ن����ا غ��م�����م

يف ع������ام 1839م �نت�������رس �إبر�هيم با�شا 

عل������ى حافظ با�شا يف معرك������ة نزيب، وتويف 

�ل�شلط������ان حمم������ود وتوىل �حلك������م �بنه عبد 

�ملجيد، ومابني عامي 1840-1841م ��شطر 

�مل�رسيون �إىل �الن�شحاب من �شورية بعد تاألب 

وروبية �شدهم وف�شل �شيا�شتهم يف  �لدول �الأ

�شورية وقيام �لثور�ت �ل�شعبية �شدهم.

و�شاع يف �شوري������ة بعد رحيل  ه������د�أت �الأ

أب������و �لوف������ا �لرفاعي من  �مل�رسي������ني، وعاد �

بغ������د�د �إىل حلب وه������و يف �لر�بعة و�ل�شبعني 

من عمره، وعلي������ه �شار�ت �لطرق �ل�شوفية، 

وله زعامة �ل�شعر يف حلب، وريادة �ملو�شحات 

ب فردينان  و�لق�شائ������د و�لقدود. يق������ول �الأ

توت������ل عن �لطرق �ل�شوفية �لتي �نتمى �إليها 

�ل�شعر وه������ي �لرفاعية و�خللوتية و�ل�شاذلية 

و�لقادري������ة و�لنق�شبندي������ة، يق������ول: »كما �أن 

�لرجل �لو�حد ميكنه �أن ينتمي �إىل جمتمعات 

خمتلف������ة �إن مل تك������ن متناق�شة، فكذلك دخل 

أبو�لوفا �لرفاعي يف �لطرق �ملذكورة  حممد �

أو �النقطاع  أ�شا�شها تبتغي �لت�شوف � وكلها يف �

�إىل عبادة �هلل �نقطاع������اً متميز� عن عبادة 

�لعامة«.
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املنظومة التو�سلية يف اأولياء حلب

كان �ل�شعر�ء �إذ� �أ�شيبو� بنازلة من مر�س 

وغ������ريه يتو�شلون �إىل �هلل بنظ������م ق�شيدة يف 

ثار �أن �هلل  مدي������ح �لنبي )�س(، وحتدثن������ا �الآ

ي�شتجي������ب لتو�شالته �ل�شعري������ة، وهكذ� نظم 

�لبو�شريي ق�شيدته �ل�شهرية ومطلعها:

ب���ذي �سلم  اأَ م��ن ت��ذك��ر ج���ريان   

 مزجَت دمعًا جرى من مقلٍة بدم

ونظم �أمني �جلن������دي ق�شيدته �ل�شهرية 

�ملعروفة بالق�شيدة �لتو�شلية ومطلعها:

الو�سائل اأرجى  تو�سلُت باملختار 

ن���ب���ي مل��ث��ل��ي خ����ري ك�����اف وك���اف���ل

اإلهي تدارك �سعف حايل برحم��ٍة

اآج��ل غ��ري  عاجل  خفٍي  ول��ط��ٍف 

وتو�شل �أمري �ملو�شحات عمر �لبط�س حني 

غ������اب ب�رسه مبو�شٍح حلنه من نغمة �لنهاوند 

يقول فيه:

ق��������ل��������ت مل������������ا غ���������������اب ع����ن���������ي

ن���������������ور م����������������������راآك امل���������������س�������ون

�����س����ق��������������م واهلل  �������س������ف������ن������ي 

ف������ي������ه ق���������د ذق������������ت امل������ن������ون

وج��������دي زاد  ق�����ل�����ب�����ي  ه�����������ام 

ف������م������ت������ى و��������س�������ل�������ك ي������ك������ون

غ��������اب ع������ن ع����ي����ن����ي ����س���ي���اه���ا

ال������ع������ي������ون دار  ق�������م�������ر  ي����������ا 

وكان �لبط�������س يف عام 1945م قد تو�شل 

بامل�شطف������ى مت�رسعاً �إىل �هلل بعد �أن تفاقم 

�ملر�س يف عينيه وخ�شي فقد �لب�رس فاأن�شد 

هذ� �لبيت ت�رسعاًً

عمر ع��ن  تغب  ال  عيني  �سياء 

الب�رش  مّداح طه امل�سطفى خري 

أبو �لوف������ا �لرفاعي فقد  أم������ا �شاعرن������ا � �

�أ�شي������ب باحلمى �لباردة �ملعروف������ة بالفالج، 

أ بنظ������م منظومته  جل فبد� و�أح�س بدن������و �الأ

�ل�شعري������ة �ملطول������ة متو�شاًل باأولي������اء حلب، 

طالباً �شفاعتهم لين������ال �ل�شفاء من �هلل وقد 

�أجنزها كاملة عام 1255ه� وتاألفت من 756 

أثرية �أي�شاً حيث يحدد يف  بيتاً، وله������ا قيمة �

منظومت������ه مكان دفن كل ويل و��شمه، ويقول 

يف مطلعها:

الك�سُل ال��ذل��ي��ل  ف��ال��ع��ب��ُد  وب��ع��ُد 

وف الوِجُل املذنُب العا�سي اخلوؤ

ن���ا����س���ُخ ُب�������رِد ه�����ذه امل��ن��ظ��وم�����ة

العظيم��ة ال��ن��ع��ُم  عليه  دام���ت 

ل�����ه يف م����دل����ه����مٍّ ع��ر���س�����ا ع������نَّ 

وب���������ه����الك ن���ف�������س�������ه ت���ع���ّر����س�����������ا

ب����اردة وح���ّم���ى  اأم����را�����ص  وذاك 

��م��ت��ت ح��وا���س��������ده ���سْ وِع���ل���ٌل ق��د اأَ
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حلب ل�����س��ك��ان  م��ن��ه  ي��ل��ت��ج��ي  اأن 

من قد حمونا من هالك وعطب

ويّل اأو  ���س��ه��ي��د  اأو  ن���ب���ي  م���ث���ل 

��������ل م��ك��مَّ ع�������ارف  اأو  ع������امل  اأو 

ويف ع������ام 1263ه� - 1846م حدث وباء 

عظيم يف حلب وكرثت �لوفيات ولزم �لنا�س 

بيوتهم خوفاً من �مل������وت خارجها، ويف ربيع 

ول من ع������ام 1264ه������� - 1874م ��شتعد  �الأ

�ل�شي������خ �ل�شاع������ر، �بن �خلام�ش������ة و�لثمانني 

للقاء ربه، وحانت حلظ������ة �لود�ع، ويف تربة 

�ل�شاحلني �رسقي مقام �إبر�هيم �خلليل )ع( 

دفن جثمانه �لطاهر و�شط ح�شد من �أهايل 

�ملدين������ة، وعل������ى �شاهدة �لق������رب نق�س هذ�ن 

�لبيتان:

��ه ول��يِّ ن��ف�����َص  اهلل  ت�����وىلَّ  م���ا  اإذا 

باحلق امل��وت  �سكرة  عليه  تهون 

واإج����اب����ة دع�������وٌة  اإال  ه����ي  وم�����ا 

ويخُل�ص من رقِّ الكثافة بالعتِق

ترك �لرفاعي ع������دد�ً كبري�ً من �ملوؤلفات 

�أهمه������ا ديو�نه �ل�شعري �لكبري وهو خمطوط 

أي������ن يوجد، ومنظومت������ه �ل�شهرية،  ال ندري �

ومو�لد نرثية و�شعرية، ور�شائل منها: ر�شالة 

يف �أركان �لدي������ن، ور�شالة يف �شجود �لقلب، 

ور�شالة يف بيان �جلو�مع و�مل�شاجد و�لتكايا 

و�ملد�ر�س يف حلب.

�سعره ومو�سحاته

كان �شعر �لرفاعي �شدى ملو�جد �لنف�س 

لهي من جهة،  يف تطلعاتها نحو �لكم������ال �الإ

حد�ث �ل�شيا�شي������ة و�الجتماعية  و�ش������دى لالأ

�لتي �شهدها �لع�رس يف �أو�خر �لقرن �لثامن 

ول من �لقرن �لتا�شع ع�رس.  ع�رس و�لن�شف �الأ

أننا جند  �رس�ف، كما � فق������د و�شف مذبحة �الأ

بني �أور�قه ر�شال������ة مو�شوعها حث �مل�شلمني 

على �جله������اد �ش������د �لفرن�شي������ني وقائدهم 

ب فردينان توتل: نابليون بونابرت. يقول �الأ

ور�ق �لقدمية �لت������ي  �أطلعني   »ب������ني �الأ

عليها يف د�ره �ل�شيد عبد �للطيف �لرفاعي 

خطاب موؤرخ �شنة 1215ه� 1800م مو�شوعه 

حث �مل�شلمني على �جلهاد يف �شبيل خلع نري 

بونابرت عن م�������رس، وال �أدري هل �خلطاب 

أبي �لوف������ا �لرفاعي لكن حفظه يف  من قلم �

بيت������ه دليل على �هتم������ام �لرفاعي مب�شالح 

�ل�شلط������ان ومنا�رست������ه. وم������ن �ملع������روف �أن 

�������رس�ف �حللبيني ��شرتكو� يف �حلملة على  �الأ

آن������ذ�ك، و�أن حلبي������اً كان قاتل كليرب  م�������رس �

�لقائد �ل�شهري �ل������ذي �أقامه بونابرت حاكماً 

عل������ى �لقطر �مل�������رسي، و�أن �حللبيني عادو� 

مظفرين من حملتهم«.

�أكرث �شعر �أبي �لوفاء يف �لغزل و�لت�شوف، 

ول������ه �شعر يف مدح �شديق������ه وتلميذه �لوزير 
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علي ر�شا با�شا، وهو يب���داأ ق�شائده بالغزل 

واخلم���رة الروحي���ني وه���ذا ما ميي���ز �شعراء 

ال�شام اأمثال الرفاعي واأمني اجلندي وبطر�ض 

كرام���ة، عن �شعراء م����رص مثل حمم�د �شامي 

يب���داأ ق�شائ���ده  ال���ذي كان  الب���ارودي  با�ش���ا 

طال، ه����ؤالء الذين كان  بال�ق����ف عل���ى االأ

�شعرهم ج�رصًا بني القدمي وبني �شعر مطالع 

ع�رص النه�شة. وهو لدى �شاعر مطبوع كاأبي 

أك������رث حد�ثة ومتهي������د�ً لنه�شة �ل�شعر  �لوفا �

عل������ى يد �شعر�ء �لكال�شيكية �جلديدة. يقول 

�لرفاعي يف مطلع مديحه لعلي ر�شا با�شا:

اأن��������������اَر احل��������وال��������َك مل���������ا ب�����������دا

ه��������الٌل ل�����ه ال���������روح م���ن���ي ف���دا

ي���ط���وف ع��ل��ي��ن��ا ب��ك��اأ���ص ال�����س��ف��ا

ف���ي���ج���ل���و ل�����ه ِورده������������ا َم��������وردا

ي���������روح ب����ه����ا ق�����م�����رًا ن���ا����س�����������رًا

وي�����غ�����دو ب����ه����ا غ�������س���ن���ًا اأم����ل����دا

ف���ن�������س���ب���ح م���ن���ه���ا ن���������س����اوى ب��ه��ا

�������ع�������ًا ����س���ّج�������دا من����ي����ل ل����ه����ا ركَّ

���ه���ا �����س����ارٌب ه����ي اخل����م����ر م����ا م���لَّ

ع���رب���دا وال  م���ن���ه���ا  �����س����اح  وال 

أبي �لوف������اء بالرقة و�لطبع  يتمي������ز �شعر �

و�ل�شهول������ة و�جلم������ال، قال عن������ه ق�شطاكي 

نّظ���ام  ع����رصه،  �شع���راء  »اأ�شب���ق  حم�ش������ي: 

الق�شائد والنفائ�ض، �شيد القريحة الفّيا�شة، 

وفار�ض البديهة املرتا�شة كاأمنا �شعره كله من 

ال�شه���ل املمتنع، بل الغاي���ة من ح�شن املطلع 

واملقطع«.

وم������ن �أجم������ل منوذج������ات �شع������ره هذه 

�لق�شي������دة �لتي كتبها بطلب من �أحد �شعر�ء 

ع�رسه �ملعروف بالعطائي طالباً منه ت�شمني 

ألي�س يل ملك م�رس« فقال �لرفاعي: ية: »� �الآ

ل������������ك امل��������ح��������ا���������س��������ن ط�����������������ّرا

واأن�����������������������ت ع��������ن��������ه امل�������������������وّرى

�������س������يء ك������������ل  يف  واأن������������������������ت 

ظ���������ه���������رت ����������������������رّشًا وج�������ه�������را

����س���ل���ب���ي ف�����ي�����ك  يل  ل����������ذَّ  ق��������د 

��������ك��������َت �������س������رتا ول����������������و ت��������ه��������تَّ

وك����������ل م��������ا اخ�������������رتت ع����ن����دي

ع��������������ذب ول��������������و ك��������������ان م�����������ّرا

م�������ا �����س����ئ����ت ف�����اف�����ع�����ل ب���������س����بٍّ

اأدرى اأن������������������ت  ب�������ح�������ال���������������ه 

مفهوم الغزل ال�سويف بني رجلّي دين

ب توتل �شعر �لرفاعي �إىل ثالثة  يق�شم �الأ

أق�ش������ام وه������ي: �ل�شعر �لغ������زيل، و�لو�شفي،  �

و�لتعليمي. ويقول ع������ن �لغزيل: »�أما �لغزيل 

ب  فوددن������ا ل������و �أهملنا ذكره«،  وذل������ك �أن �الأ

ن �ل�شاعر ي�شتعمل  توتل ير�ه �شعر�ً فا�شد�ً الأ

أليق  لغة �لع�ش������اق �ملاجنة. يقول: »م������ا كان �

أولياء حلب �أن يخ�س  ب�شاحب �ملنظومة عن �
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�شعره مبو��شيع �حل������ب �ل�شالح �لتي ترتاح 

لها �لقلوب وال تبلبل �ل�شمائر«.

ب توتل ينعى على �ل�شيخ ر�غب �لطباخ  و�الأ

موؤرخ حلب �هتمامه بهذ� �ل�شعر �لغزيل. وكان 

ف�شالء حل������ب وعلماوؤها جتمعهم �شد�قات 

وطيدة م������ع ف�شالء �مل�شيحية وق�ش�شها، فهم 

يت������ز�ورون ويتحاورون ويتهادون فيما بينهم، 

م�شيات �لتي جمعت �ل�شديقني  ويف �إحدى �الأ

أع������رب توتل عن تباين �لر�أي  توتل و�لطباخ �

بينه وبني �لطباخ يف ق�شائد �لغزل �ل�شوفية 

يف تلك �لفرتة. يقول:

»و�لغريب �أن ر�غ������ب �لطباخ فتح جماالً 

و��شع������اً لهذ� �لن������وع من �ل�شع������ر �لفا�شد يف 

أب������ي �لوفاء ويف ترجمة غريه  ترجمة �ل�شيخ �

عالم �لنب������الء، ومل �أمتالك نف�شي يف  م������ن �الأ

جمال�شة �ل�شيخ ر�غب عن معاتبتي �إياه معاتبة 

دب و�ل�شد�قة فيما كتب فقال �لطباخ: ال  �الأ

حمظور عل������ى �ل�شوفيني �إذ� ��شتعارو� لهجة 

�لع�شاق �ملجوني������ة باملعنى �ملج������ازي، وعلى 

أبو �لوف������اء يف �شعره  �شلوب ج������رى � ه������ذ� �الأ

�لغر�مي«.

الدين���ي  الغن���اء  يحم���ل  الوف���ا  اأب���و 

واملو�سحات اإىل ا�ستانبول 

مل تك������ن ��شتانب������ول عا�شم������ة بني عثمان 

آث������ار �إ�شالمية ر�ئعة  بالرغم مم������ا فيها من �

وم�شاج������د فخمة ق������د �ألفت �شم������اع �لغناء 

نا�شيد �ملتقنة، وق������د روى بهاء  �لدين������ي و�الأ

أبا �لوفا  أب������اه � �لدين �لرفاع������ي �لذي ر�فق �

يف رحلت������ه �إىل ��شتانبول �أخبار�ً وم�شاهد�ت 

توؤكد ذلك، ولهذ� فاإن �شاعرنا عندما دخلها 

بخطبته �ل�شهرية �أمام �ل�شلطان، ومبو�شحاته 

أنا�شيده �لدينية و�أحلان������ه و�شوته �لرخيم  و�

�أخذ مبجامع �لقلوب وحظي با�شتقبال ر�ئع 

عيان، و�أخذ عنه  من قبل رجال �ل�شلطة و�الأ

�أهل هذ� �لفن، وهذا يعني اأن حلب هي التي 

ل����ان الغنائي���ة الدينية اإىل  حمل���ت ه���ذه االأ

ا�شتانب����ل، ثم اأ�شبح له���ا رجالها القديرون 

فيما بعد يف العا�شمة العثمانية.

ب توتل قد ق�شم �شعر �لرفاعي  �إذ� كان �الأ

�إىل ثالثة �أق�شام فثمة ر�بع هو �شعر �ملو�شحات 

تقان  و�لقدود، وقد بلغ فيه غاية �لروعة و�الإ

نه ك�شاعر وملحن ومغّن يعرف كيف يختار  الأ

ألفاظه �ملالئم������ة للغناء، ويعرف كيف يالئم  �

يقاع  يق������اع �ل�شع������ري و�الإ ويُْحِك������م مابني �الإ

�لغنائ������ي، وكانت مو�شحته �ل�شهرية »يا جميباً 

دع������اء ذي �لنون« �ملوؤلفة م������ن17 دور�ً حيث 

أو �لب�شنك يجتمع  ذكار هو � كان يوؤديها يف �الأ

�شطح������ة لي�شمعوها ذ�هلني  �لنا�س عل������ى �الأ

د�ء وخا�شعني باكني: بال�شوت و�الأ

ال���ن���ون ي����ا جم���ي���ب���ًا دع�������اَء ذي 

ال���������ب���������ح���������ار ق���������������������������رار  يف 
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ي��������ا اإل��������ه��������ي ط�������امل�������ا اأدع�����������������و

م�����������وق�����������ن�����������ًا ب�������ال�������ن�������ج���������������اة

وحل��������������ايل وق�����������س�����ت�����ي رف�������������ُع

���������������������داه ل�����������������ك ي�����������������ا �����������س����������يِّ

اأن��������ت م����ن����ك ال����ع����ط����اء وامل����ن����ُع

ل��������������������ه اأن������������������������ت اأن������������������������ت االإ

ل�����ك اأم���������ر ب����ال����ك����اف وال�����ن�����وِن

ول���������������������������ك االق���������������������ت���������������������دار

اأن�������ت م�����ن ظ���ل���م���ت���ي ت��ن��ج��ي��ن��ي

ف��������������ال��������������ب��������������دار ال�������������ب�������������دار

ب توت������ل يف كتاب������ه وثائق  وق������د دون �الأ

تاريخية عن حلب حلن هذ� �ملو�شح وال �أدري 

ملاذ� ال ي�شتعيد من�شدون������ا �ليوم هذ� �للحن 

ويوؤدونه من جديد.

بي �لوف������ا مو�شحات كث������رية ما يز�ل  والأ

أنها  يغن������ى منها �إىل �ليوم من غ������ري �أن نعلم �

ذ�عة حتت �شفة:  أر�شي������ف �الإ له، وتدرج يف �

�ل�شع������ر قدمي، و�للحن قدمي. ولو عرثنا على 

فدنا  ديو�نه و�أظنه حمفوظاً ل������دى �أحفاده الأ

كثري�ً يف مرجعية كثري من �ملو�شحات ولعرثنا 

على وثيقة �شعرية لذلك �لعهد. 

ومن مو�شحاته �لغزلية �ل�شهرية:

ي��ا م��ه��اة ال��ب��ان ي��ا ذات ال���دالل

جل من اأبدع ذا الوجَه اجلميل

طال الهجر  وليُل  ال��وج��ُد  غلَب 

واأن������ا امل����غ����رُم ب���ال���ف���رع ال��ط��وي��ل

�سال ْزُر  االأُ ل���وال  امل��ي��ا���ص  ق���دِك 

�سيل فاك�سفي عن وجنة اخلد االأ

ر���س�����م��ا ع���ل���ي�������ه  ن���ق�������س���ًا  رى  الأ

ن���اع���م ال���و����س���ي ط������ريَّ امل��ل��م�����ص

هذه �لف������رتة �لتي كانت ج�رس�ً بني ع�رس 

�جلمود و�لتقليد وبني ع�رس �لنه�شة مل تكن 

ف������رتة عماء ثقايف، وكان م������ن �شعر�ئها �أمني 

أبو �لوفا �لرفاعي، وكانت لها يف  �جلن������دي و�

بالد �ل�شام �شفاتها �خلا�شة �لتي مازتها عن 

مثيلتها يف م�������رس، وكان فيها �أعالم ورموز، 

ولهذ� فاإنه������ا جديرة باالهتم������ام و�لدر��شة 

و�إلقاء �ل�شوء عليها.

املراجع:

الطباخ حممد راغب. اإعام النباء بتاريخ حلب ال�شهباء ج �.

الغزي حممد كامل،  نهر الذهب يف تاريخ حلب.

ب فردينان ت�تل الي�ش�عي، وثائق تاريخية عن حلب. االأ

ب فردينان ت�تل الي�ش�عي، اأولياء حلب يف منظ�مة ال�شيخ وفاء )حتقيق للمنظ�مة(. االأ

ثر يف القرن التا�شع ع�رص. حم�شي ق�شطاكي. اأدباء حلب ذوو االأ
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أدباء وفنانني  م������ن �مل�شلم ب������ه �أن كل ع�رس يطرح �أعالمه، م������ن مفكرين و�

عالم، �لذين يدفعون م�شرية �حلياة  و�أبطال و�شا�شة وم�شلحني وغريهم من �الأ

على طريق �لنه�شة و�لتقدم و�لرقي تغيري�ً وتطوير�ً وجتديد�ً. وعندما نتاأمل 

ول من �لقرن �لع�رسين  دبية �لذين ظهرو� يف �لن�ش������ف �الأ أع������الم �لنه�شة �الأ �

دباء �لذين و�شعو� ب�شمات و��شحة  �ملن�رسم، فبو�شعن������ا �أن جند منطا من �الأ

أثرو� يف تطويره �شكاًل وم�شموناً، وهذ� �لنمط  دب �لعربي �حلديث، و� على �الأ

أ�سئلة الق�ص والنقداأ�سئلة الق�ص والنقدأ�سئلة الق�ص والنقد

أدب يحيى حقياأدب يحيى حقيأدب يحيى حقي يف 

اأديب �سوري.

العمل الفني: الفنان مطيع علي.

❁

˜

❁
�سامر م�سعود�سامر م�سعود
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تاأثر بروح �لع�رس، معرب�ً عن نب�شه و�إيقاعه، 

باأ�شالي������ب متع������ددة، جعلتنا نلح������ق بقافلة 

�لتطور يف ع�رسنا.

بد�ع  أدباء هذ� �لنمط بني �الإ لقد جم������ع �

دبية،  و�لنق������د، و�شنعو� �نتعا�ش������ا للحركة �الأ

دباء  وحققو� �إجن������از�ت كثرية، ومن هوؤالء �الأ

عل������ى �شبيل �ملث������ال ال �حل�������رس: طه ح�شني 

)1889 - 1973( و�لعق������اد )1964-1889( 

و�مل������ازين )1889- 1949( وميخائيل نعيمة 

)1889- 1988( ويحي������ى حق������ي ) 1905- 

1993(. ومع �أن ه������ذ� �لنمط ي�شكل ظاهرة 

م������ن �لظو�هر �لت������ي �أفرزه������ا ع�رسنا، فاإن 

ه������ذه �لظاهرة ت������كاد تختفي �شيئ������اً ف�شيئاً 

من و�قعن������ا، ويف �عتق������ادي �أن هذ� �لنمط 

�شينال �هتماماً م������ن �ملوؤرخني حني يوؤرخون 

دب �لعربي �حلديث.  يف حقب������ة الحقة ل������الأ

ولتكن وقفتن������ا عند يحيى حقي- �لذي نر�ه 

علم������اً من �أعالم ع�رسه و�شاهد�ً عليه- بغية 

دبية و�لنقدية، ويح�شن بنا  تن������اول �أعماله �الأ

ديب وحياته،  يف �لبد�ية �أن نقدم تعريفاً باالأ

لينري طريقاً قب������ل �أن نتناول فنه �لق�ش�شي 

دبي. ونقده �الأ

أت������ه يف ح������ي �شعب������ي  كان مول������ده ون�شا

بالقاهرة )ح������ي �ل�شيدة زين������ب( �لذي جاء 

م�رسحاً لبع�������س رو�ياته وق�ش�شه �لق�شرية، 

منه������ا- مثاًل- )قندي������ل �أم ها�شم( �لتي تعد 

أنه – منذ نعومة  أ�شهر �أعماله، ورغ������م � م������ن �

دب، فاإنه در�س يف مدر�شة  �أظفاره- ع�شق �الأ

ن ( وتخرج فيها  �حلقوق )كلية �حلق������وق �الآ

وه������و يف نحو �لع�رسين م������ن عمره، ثم عمل 

يف جمال �لنيابة يف �شعيد م�رس يف منفلوط 

بالتحديد. ولكنه ترك هذ� �ملجال �إىل جمال 

�آخر هو �ل�شل������ك �ل�شيا�ش������ي )�لدبلوما�شي( 

حيث تنقل بني بع�������س قن�شليات م�رس يف: 

�ل�شعودية وتركيا و�إيطالي������ا وفرن�شا وليبيا، 

أث������ري ن�شاأته يف بيئة �شعبي������ة و��شحاً  وب������د� تا

يف تكوين������ه �لثق������ايف، �إذ �نعك�������س على كثري 

دبية، كما ب������د� تاأثري در��شته  م������ن �أعماله �الأ

للحق������وق و��شحاً يف �جتاهات������ه �إىل �لنقد، 

بو�شف������ه ميد�ناً يتطلب �حلكم �ملن�شف على 

بد�عي. �شنتناول �أدب يحيى حقي  �لعم������ل �الإ

ونق������ده، يف ه������ذه �لروؤية، من خ������الل ثالثة 

مد�خل، لعلها ت�شه������م يف ر�شم �شورة للرجل 

مبدعاً وناقد�ً.

1- قراءة يف )قنديل اأم ها�سم(:

تطرح هذه �لروؤية مو�شوعاً �أو ق�شية من 

دباء �لعرب  �لق�شاي������ا �لتي �شغلت بع�������س �الأ

يف ع�رسن������ا �حلدي������ث، وتتمث������ل يف �ل�رس�ع 

أو �ل�شد�م بني �مل������ادة و�لروح، بني �لتخلف  �

و�لنه�ش������ة، ب������ني ح�شارة �ل�������رسق وح�شارة 
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�لغرب. و�ل�شوؤ�ل �لذي يلح على �لذهن: كيف 

أو  عرب �لكاتب عن هذه �لق�شية فكر�ً وفناً، �

مبعنى �آخر كيف عرب عنها رو�ئيا؟ �شنحاول 

�أن نق������دم هنا ق������ر�ءة للرو�ية من خالل تتبع 

�شا�شية �لتي ت�ش������كل ن�شيجاً يف  �خلي������وط �الأ

�لبنية �لرو�ئية.

يف �لرو�ية زمن������ان: �لزمن �ملا�شي �لذي 

يق�س عنه �ل������ر�وي، و�لزمن �حلا�رس �لذي 

يتمثل يف زمن �لق�������س �أو زمن �لر�وي ذ�ته، 

وهما زمنان متد�خ������الن بع�شهما يف بع�س 

أنف�شنا  عرب خي������ط فني رفيع. فنحن جن������د �

منذ بد�ي������ة �لرو�ية حتى نهايته������ا �أمام ر�ٍو 

يق������دم تعريفاً بال�شخ�شي������ات، بدء�ً من جده 

أبي������ه، وعمه،  �ل�شي������خ رجب عب������د �هلل، �إىل �

و�ب������ن عمه �إ�شماعيل. وباملث������ل يقدم تعريفاً 

بالبيئة �لتي تعد م�رسحاً تدور فوقه �أحد�ث 

�لرو�ي������ة، ولكن ه������ذ� �لر�وي يرك������ز تركيز�ً 

و��شح������اً على �شخ�شي������ة �إ�شماعيل بو�شفها 

�ل�شخ�شي������ة �ملركزية يف ه������ذه �لرو�ية، �إىل 

جو�ر �لرتكيز على �مل������كان يف �لرو�ية حيث 

�إن �لر�وي يق�س لن������ا حكاية �إ�شماعيل منذ 

ن�شاأته يف حي �ل�شيدة زينب: يف حر��شة �هلل 

ث������م �أم ها�شم، فحياته ال تخ������رج عن �حلي 

و�مليد�ن، �أق�ش������ى نزهته �أن يخرج �إىل �لنيل 

أو يقف على �جل�رس،  لي�ش������ري بجو�ر �لنه������ر، �

أقب������ل �مل�شاء ز�لت حدة �ل�شم�س و�نقلبت  �إذ� �

�نحن������اء�ت  �إىل  و�النعكا�ش������ات  �خلط������وط 

و�أوهام، �أفاق �مليد�ن �إىل نف�شه وتخل�س من 

�لزو�ر و�لغرب������اء. �إذ� �أ�شغيت �ل�شمع وكنت 

نقي �ل�شمري فطنت �إىل تنف�س خفيف عميق 

يج������وب �مليد�ن لعله �شي������دي �لعرتي�س بو�ب 

أ�شماء؟ -لعله يف  ألي�س ��شمه م������ن � �ل�ش������ت -�

مق�شورته ينف�س يديه وثيابه من عمل �لنهار 

ويجل�������س يتنف�س �ل�شعد�ء. فلو قي�س لك �أن 

ت�شمع هذ� �ل�شهي������ق و�لزفري، فانظر عندئذ 

لئ من نور تطوف بها، ت�شعف  �إىل �لقب������ة. الأ

وتقوى كوم�شات م�شباح يالعبه �لهو�ء.

- رو�ي������ة قنديل �أم ها�ش������م تربز �ل�شد�م 

بني �مل������ادة و�لروح.. بني �لتخلف و�لنه�شة.. 

بني ح�شارة �ل�رسق وح�شارة �لغرب.

- �لكاتب ي�شتخ������دم تقنية �لر�وي بفهم 

وبر�عة وتوظيف جيد، وتعد هذه �لتقنية من 

�شاليب �لر�ئدة يف �لرو�ية �لعربية. �الأ

هل ه������و قندي������ل �أم ها�ش������م �ملعلق فوق 

�ملقام. هيه������ات للجدر�ن �أن حتجب �أ�شو�ءه 

�لرو�ي������ة. لنتاأمل م������ا يقوله ع������ن �إ�شماعيل 

و�ل�شيخ درديري و�لن�ش������وة �لالتي ياأتني �إىل 

مقام �ل�شيدة يف �شورة و�شفية بليغة: »يبت�شم 

�إ�شماعيل عندما يرى �ل�شيخ درديري-خادم 

�ملقام- و�شطهن كالديك بني دجاج. يعرفهن 
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و�حدة و�حدة، وي�شاأل عن 

�لغائب������ات. ياأخذ من هذه 

خرى  �شمعته������ا، ويو�ش������ع الأ

طري������ق �شن������دوق �لنذور، 

فج������اأة  ر�ش������اوؤه  يتب������دل 

دفعاً  ويدفعهن  فيزجرهن 

�إىل �خلروج. تاأتي �إليه �أي�شاً 

ن�شوة ورجال ي�شاألونه �شيئاً 

من زي������ت قنديل �أم ها�شم 

�أو عيون  لعالج عيونه������م، 

بالزيت  ي�شف������ى  �أعز�ئهم. 

ب�شريته  كانت  �ملبارك من 

ميان، فال ب�رس  و�شاءة باالإ

مع فقد �لب�شرية«.

�شاف������ر �إ�شماعي������ل �إىل 

بريطاني������ا، و�أم�شى هناك 

�شبع �شن������و�ت، وتعرف �إىل 

زميلت������ه يف �لدر��شة �لفتاة 

جنبية )ماري( ث������م عاد طبيباً متخ�ش�شاً  �الأ

يف ط������ب �لعيون، و�شه������دت له جامعات هذه 

�لب������الد بالتفوق �لنادر و�لرب�عة �لفذة، وكان 

أ�شتاذه مي������زح معه قائاًل له: »�أر�هن �أن روح  �

طبيب كاهن من �لفر�عنة قد تقم�شت فيك 

يا م�ش������رت �إ�شماعيل.. �إن ب������الدك يف حاجة 

�إليك، فهي بلد �لعميان«.

أ�شتاذ  ويعل������ق �ل������ر�وي على م������ا قال������ه �

�إ�شماعي������ل: »ر�أى في������ه در�ي������ة كاأنها ملهمة، 

و�شف������اء هو ت�شل�ش������ل ن�شج �أجي������ال طويلة، 

يدي �لتي نحتت  ور�شاقة �أ�شابع هي وريثة �الأ

من �حلجر �ل�شلد دمى تكاد حتيا«.

عندم������ا كان �إ�شماعي������ل يف �لعرب������ة بعد 

عودت������ه، �أخ������ذ ي�شتمع لوق������ع عجالتها بني 

�شفل������ت و�لب������الط، فيذكره تناف������ر �لنغم  �الإ
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وتناوب������ه بيوم �ل�شفر.. كم يبدو له هذ� �ليوم 

مرتدياً يف هوة من ما�سٍ بعيد.. بعيد كاحللم.. 

كيف تقوى ذكرى هذ� �ليوم على �لبقاء بعد 

�شبع �شنو�ت ق�شاها يف �نكلرت� قلبت حياته 

أ�ش������ا على عقب. كان عف������ا فغوى، �شاحياً  ر�

ف�شكر، ر�ق�س �لفتيات وف�شق، هذ� �لهبوط 

يكافئه �شعود ال يقل عنه جدة وطر�فة، تعلم 

كيف يتذوق جمال �لطبيع������ة، يتمتع بغروب 

�ل�شم�س- كاأن مل يكن يف وطنه غروب ال يقل 

جماالً- ويلتذ بل�شعة برد �ل�شمال.

لقد قال �إ�شماعيل ملاري يوماً: »�شاأ�شرتيح 

أ�شري عليه«.  عندم������ا �أ�شع حلياتي برناجم������اً �

ف�شحك������ت و�أجابت: »يا عزي������زي �إ�شماعيل 

�حلي������اة لي�شت برناجم������اً ثابتاً، ب������ل جمادلة 

متجددة«.

ويق�������س �لر�وي لنا دور )ماري( يف حياة 

�إ�شماعي������ل مو�شحاً له بقوله: »كانت )ماري( 

أنقذته، �أخذته يف رحلة �إىل �لريف  هي �لتي �

با�شكتلن������دة، يجوالن بالنه������ار م�شياً �أو على 

أو ي�شطاد�ن �ل�شمك،  �لدر�جة بني �حلقول، �

ألو�ناً.  أ�شكاالً و� وبالليل تذيقه من متعة �حلب �

أن������ه ��شتط������اع �أن يجتاز  وم������ن ح�شن حظه �

ه������ذه �ملحنة �لتي ي������رتدى فيها �لكثريون من 

مو�طنيه �ل�شب������اب يف �أوروبة. وخل�س منها 

بنف�������س جديدة م�شتقرة، ثابت������ة و�ثقة. ولعل 

أ يتخل�س من  أنه بد� �أكرب دليل على �شفائ������ه �

�شيطرة ماري عليه.

عل������ى �أن: »�لظاه������رة �لعجيب������ة -كم������ا 

أ�شتطيع تف�شريها،  يقول �لر�وي - �لت������ي ال �

�أن �إ�شماعي������ل �أفاق من حب������ه )ملاري( فوجد 

ن �لقلب ال يعي�س  نف�شه فري�شة حب جديد. �الآ

أم �أن )ماري( هي �لتي نبهت غافاًل  خالي������اً؟ �

يف قلبه فا�شتيقظ و�نتع�������س؟ كان �إ�شماعيل 

ال ي�شعر مب�رس �إال �شع������ور�ً مبهماً، هو كذرة 

�لرمل �ندجمت يف �لرم������ال و�ند�شت بينها، 

أنه������ا مع ذلك منف�شلة  ف������ال متيز منها، ولو �

أ ي�شعر  ن فقد بد� عن كل ذرة �أخرى، و�أما �الآ

بنف�شه كحلقة يف �شل�شلة طويلة ت�شده وتربطه 

ربطاً �إىل وطنه.

يف ذهنه م�رس عرو�س �لغابة �لتي مل�شتها 

�شاحرة خبيثة بع�شاها فنامت، عليها �حللي 

و)دو�ق( ليل������ة �لدخل������ة. ال رعى �هلل عيناً مل 

أنفا ال ي�ش������م عطرها! متى  تر جماله������ا وال �

ت�شتيقظ؟ متى؟ وكلما ق������وي حبه مل�رس ز�د 

�شجره من �مل�رسيني ولكنهم �أهله وع�شريته، 

و�لذن������ب لي�������س ذنبهم، ه������م �شحية �جلهل 

و�لفق������ر و�ملر�������س و�لظلم �لطوي������ل �ملزمن. 

�إن������ه حدق يف �ملوت م������ر�ر�ً، وج�س �ملجذوم، 

و�قرتب فمه من فم �ملحموم. ترى هل ينك�س 

ن عن مل�س هذه �لكتلة �لب�رسية �لتي حلمه  �الآ
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من حلمها ودمه من دمها؟ لقد عاهد نف�شه 

يف حبه مل�رس �أن ال يرى منكر�ً �إال دفعه«.

أم������ه وهي تقطر يف  ومل������ا ر�أى �إ�شماعيل �

أم  عين������ي فاطمة -�بنة عمه- زي������ت قنديل �

ها�ش������م، ثار ث������ورة عارمة وقفز م������ن مكانه 

ألي�س م������ن �لعجيب �إنه  كاملل�ش������وع، وت�شاءل: �

وهو طبيب عي������ون، ي�شاهد يف �أول ليلة بعد 

عودت������ه باأية و�شيل������ة تد�وى بع�������س �لعيون 

�لرم������د يف وطنه؟ وتقدم م������ن فاطمة وحل 

رباطها فاح�ش������اً عينيها، فوج������د رمد�ً قد 

أ�������رس باملقل������ة، فلو وجد  أتل������ف �جلفن������ني و� �

�لع������الج �ملهدئ �مل�شك������ن لتماثل������ت لل�شفاء، 

ولكنها ت�شوء بالزي������ت �حلار �لكاوي. و�رسخ 

ذية، حر�م عليك،  يف �أمه: »حر�م علي������ك �الأ

�أنت موؤمنة ت�شلني فكيف تقبلني �أمثال هذه 

وهام؟«. ث������م �نتزع �لزجاجة  �خلر�فات و�الأ

من �أمه، وطوح بها من �لنافذة، فكان ل�شوت 

حتطمها وهي ت�شقط عل������ى �أر�س �لطريق، 

وىل �لتي فجرت �ملعركة يف  دوى �لقنبل������ة �الأ

حياته.

ومن هن������ا �شمم عل������ى �أن يطعن �جلهل 

و�خلر�ف������ة يف �ل�شميم، حتى لو فقد حياته 

ذ�تها، فما تهم �لروح بعد كل هذه �خلر�فات. 

أ�شباحاً،  وخ������رج �إىل �مليد�ن ف������ر�أى �لنا�������س �

و�شاهد عجباً وهو يتطل������ع �إىل �لوجوه، فال 

آثار ��شتغر�ق يف �لنوم كاأنهم جميعاً  يرى �إال �

�رسعى �أفيون، مل ينطلق له وجه و�حد مبعنى 

�إن�شاين. وبد� �إ�شماعيل يف مو�جهة �خلر�فات 

وث������ان عنيف������اً قا�شياً فم������ا �أن دخل �إىل  و�الأ

�جلامع حتى �شار �إىل �ملقام، وو�جه �لقنديل، 

و�أهوى بع�شاه عليه، فحطمه وتناثر زجاجه، 

ثم هجمت عليه جموع �لنا�س، �رسبوه ود��شوه 

ر�س يف حالة �إغماء،  قد�م، فوقع على �الأ باالأ

وعندم������ا عاد �إىل فاطمة حاول عالجها بكل 

�شاليب �لطبية �لتي تعلمها يف )بالد بره(  �الأ

ولكن������ه �أخفق يف هذ� �لع������الج، حتى �نطفاأ 

نه مل  �لنور يف عينيها. ث������م هرب من �لد�ر الأ

قامة فيه������ا وفاطمة �أمامه. �شكن  ي�شتطع �الإ

يف غرفة �شيق������ة يف )بن�شيون مد�م �فتاليا( 

وه������ي �شيدة يونانية بدينة �أخذت تعمل على 

��شتغالل������ه بكل �لط������رق. وفك������ر يف �لعودة 

أوروب������ة مرة �أخرى، وظ������ل يحدث نف�شه  �إل �

مت�شائاًل: »ملاذ� خ������اب؟ لقد عاد من �أوروبة 

بجعب������ة كبرية حم�شوة بالعل������م، عندما يتطلع 

ن يجدها فارغ������ة، لي�س لديها على  فيه������ا �الآ

�شوؤ�له جو�ب. هي �أمامه خر�شاء �شليلة، ومع 

خفتها فقد ر�آها ثقلت يف يده فجاأة«.

مل ينقطع حبل تاأمالته حول وطنه و�شعبه: 

»ما يظن �أن هن������اك �شعباً كامل�رسيني حافظ 

عل������ى طابعه وميزته، رغ������م تقلب �حلو�دث 
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وتغري �حلاكمني. )�بن �لبلد( مير �أمامه كاأنه 

خارج م������ن �شفحات )�جلربت������ي(. �طماأنت 

نف�������س �إ�شماعيل وهو ي�شعر �أن حتت �أقد�مه 

أ�شخا�س  �أر�شاً �شلبة، لي�س �أمامه جموع من �

فر�دى، بل �شعب يربطه رباط و�حد، هو نوع 

ميان، ثمرة م�شاحبة �لزمان، و�لن�شج  من �الإ

�لطويل على ناره«.

�شماعيل �لوجوه  وعندئذ ب������د�أت تنطق الإ

من جديد مبعان مل يكن ير�ها من قبل.. يقول 

�ل������ر�وي وكاأنه يعرب عن �شوت �أعماقه: »هنا 

و�شول يف طماأنينة و�شكينه، و�ل�شالح مغمد، 

وهناك ن�شاط فيقلق وحرية، وجالد ال يز�ل 

أ�شده، و�ل�شالح م�شن������ون. ومل �ملقارنة؟  عل������ى �

�إن �ملح������ب ال يقي�س وال يق������ارن، و�إذ� دخلت 

�ملقارنة من �لباب وىل �حلب من �لنافذة«.

هكذ� وج������د �إ�شماعيل طري������ق خال�شه 

أع������اده �إميانه �إىل  ميان، حني � يف �لعل������م و�الإ

�مل�شجد، و�إىل علمه وطبه. ور�ح يعالج فاطمة 

مي������ان، و�فتتح  م������ن جديد ب������روح ميلوؤها �الإ

حياء �ل�شعبية لعالج  لنف�شه عيادة يف �أحد �الأ

مر�شى �لعيون نظري �أج������ر زهيد للغاية، ثم 

تزوج من فاطمة و�أجن������ب منها خم�شة بنني 

و�شت بنات �إىل �أن مات.

من �ملالحظ �أن مقام �ل�شيدة زينب يقفل 

بقنديل������ه �مل�شيء دوماً بالزيت، كاأنه بطل �أو 

�شخ�شية �أخرى من �شخ�شيات �لرو�ية تطل 

ح������د�ث. لقد ��شتخدم  علينا م������ن خلفية �الأ

�لكاتب تقنية �لر�وي بفهم وبر�عة، فوظفها 

توظيفاً جيد�ً لربط �حلا�رس باملا�شي، وتعد 

�شاليب �لر�ئدة يف �لرو�ية  هذه �لتقنية من �الأ

�لعربية، ولعلها مل ت�شتخدم لدينا من قبل يف 

�لفن �لرو�ئي. و�لكات������ب هنا �أفاد من �شكل 

أدبنا �ملعا�رس، �إذ ��شتلهم  �ل�شرية �ل�شعبية يف �

هذ� �ل�شكل جاعاًل من������ه وعاء لرو�يته. ويف 

ذلك يق������ول �لدكت������ور �أحمد �شم�������س �لدين 

�حلجاج������ي يف در��شة قيمة ل������ه: »لقد جنح 

يحي������ى حق������ي يف �أن ينقل لن������ا يف قنديل �أم 

ها�شم �شرية للبطل �ملعا�رس م�شتمدة من �ل�شري 

�ل�شعبية، وكان بذلك ر�ئد�ً لكل �لق�شا�شني 

�ملعا�رسين �لذي������ن يحاولون �أن يعودو� بالفن 

وىل«. �لق�ش�شي �إىل جذوره �ل�شعبية �الأ

أننا نرى �أن �شخ�شية �لر�وي جاءت  على �

طاغي������ة �إىل حد كب������ري عل������ى �ل�شخ�شيات 

خ������رى يف �لرو�ية، فتكاد �لرو�ية �أن تكون  �الأ

كلها روؤي������ة، من خالل عيني ه������ذ� �لر�وي، 

ف�ش������اًل ع������ن �أن فاطم������ة مل تك������ن �شخ�شية 

مر�شومة بعناي������ة ودقة ك�شخ�شية �إ�شماعيل. 

وال تعد �لرو�ية روؤية و�قعية كما يبدو للوهلة 

أق������رب �إىل �لرو�ية �لرمزية  وىل، ب������ل �إنها � �الأ

منه������ا �إىل �لرو�ية �لو�قعي������ة، فالروؤية تومئ 
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�إىل �ل�ش������د�م بني �مل������ادة و�ل������روح يف حياة 

أو �ل�شد�م بني �حل�شارة يف �ل�رسق  �إن�شاننا، �

ميان.  و�حل�شارة يف �لغرب، �أو بني �لعلم و�الإ

ومتيز �لرو�ية بالرتكي������ز و�القت�شاد يف بناء 

حد�ث من جهة ويف ر�شم �ل�شخ�شيات من  �الأ

جهة �أخرى، ولغ������ة �لرو�ية جاءت مكثفة، ال 

تخلو من �شفافية �ل�شعر وحر�رته.

2- حول ق�س�سه الق�سرية:

نقدم، هنا تتبعاً لق�ش�س ق�شرية للكاتب 

أم  م������ن �ملجموعة �لتي �شمت رو�يته )قنديل �

ها�شم( بو�شفها باكورة ما �شدر له يف �لق�شة 

�لق�شرية ع������ام 1945، ومن جمموعة )�شارق 

�لكحل( �ل�شادرة عام 1985 بو�شفها �أحدث 

م������ا �شدر له يف هذ� �لف������ن. ت�شم جمموعته 

وىل، ع������د� رو�يت������ه، �لق�ش�������س �لق�شرية  �الأ

أيتام،  �لتالي������ة: )�ل�شلحفاة تطري، كن������ا ثالثة �

كن..كان، �لقدي�س ال يح������ار، بيني وبينك(. 

فما هي �لهموم �لت������ي يعرب عنها �لكاتب يف 

ق�ش�شه هذه؟.

ن�شان  يف ق�شة )�ل�شلحفاة تطري( روؤية الإ

م������ن خالل عين������ي جار له، تربط������ه به �شلة 

�جل������و�ر �لتي ير�ها �أقوى م������ن �شلة �لقر�بة 

أبناء حي  و�لن�شب، فهما �أوالد حارة و�حدة و�

و�حد، وهو حي �شعبي: كان د�وود �أفندي قد 

تعر�������س �إىل �لذهاب لق�شم �لبولي�س يف �شاأن 

خمالف������ة هينة: �إلقاء ماء ق������ذر يف �لطريق، 

وهناك �أهني فطالب برد �رسف، وحثه �جلار 

باأن يطلب تعوي�شاً بقر�س �شاغ و�حد مع رد 

�رسفه، و�أ�رس على رف������ع دعوى يف �ملحكمة، 

ونظرت دعو�ه ثم تاأجلت، وهو ي�رسف على 

�ملحامني و�لكتبة و�ل�شهود من ماله �خلا�س، 

حتى �لتقى بجاره �أخري�ً ف�رسخ فيه: »روح.. 

�هلل يخرب بيتك زي ما خربت بيتي«.

أيتام( روؤي������ة من خالل  يف )كن������ا ثالث������ة �

أبيه و�أمه و�أختيه، كان  عين������ي �بن يق�س عن �

أبوه حني تزوج يتمن������ى �أن يرزقه �هلل ولد�ً،  �

ولكن رزق بنتاً ف�شماها )نعمات( ورزق ثانية 

م ومات  ف�شماه������ا )عطيات( ثم حمل������ت �الأ

ب فول������د �بن������ه بعد رحيله، وج������اء يتيماً،  �الأ

م، وعا�س �البن مع �أخيه، حتى  ثم مات������ت �الأ

ج������اءت حلظة زو�ج������ه �لتي جعلت������ه يتذكر 

�ملا�ش������ي. �أما ق�شة )ك������ن.. كان( فتعرب عن 

هموم حمام �عت������اد �أن يجل�س باأحد �ملقاهي 

م������ع بع�س �ملدر�شني �لذي������ن مي�شون معظم 

وقتهم يف لعب )�لطاولة( يف حني ال ي�شاركهم 

ن يكتفي بالفرجة. عا�س فر�غاً  هو لعبهم، الأ

و�شياعاً �إنه يرى عمله: »مهنة مليئة بالكذب 

و�خل������د�ع كم يتاأمل �شمريه وه������و ي�رسخ �أمام 

أنه كذب  �لقا�شي بكالم يعلم يف قر�رة نف�شه �

وتلفي������ق.. كان ذلك لق������اء در�هم معدودة ال 
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ت�شم������ن وال تغني من ج������وع«. ثم �ختار رفقة 

�ل�شوء مي�شي وقته يف لهو وعبث حتى فارق 

�حلياة فجاأة.

أم������ا ق�ش������ة )�لقدي�س ال يح������ار( فتقدم  �

هل  روؤي������ة لقدي�س حتلل من قيود �لوطن و�الأ

�شدق������اء، ورح������ل يبلغ ر�شالت������ه للنا�س،  و�الأ

مبين������اً لهم باطل �لدنيا ودن�������س �ملال، د�عياً 

�إىل �للح������اق به يف هجرته �إىل �هلل وحده، ال 

ميلك �شيئ������اً، وال ي�شتقر مبكان.. حتى حلق 

به �أحد �لنبالء، وهو �شاب و�شيم، وكان �لنا�س 

يتز�حمون حول �ملوك������ب، ال لريو� �لقدي�س، 

نه������م ال يجهلونه، ب������ل لي�شاه������دو� �لنبيل  الأ

�لو�شيم وهو يف ثياب �لر�هب، وتومئ �لروؤية 

ن�شان بني �ملادية و�لروحية. ويف  �إىل متزق �الإ

ق�شة )بيني وبين������ك( روؤية للحب من خالل 

عيني عا�شق لع�شيقته، كانت قد �ختفت فجاأة 

م������ن حياته، ف�شكن �إىل �للهو، ال لين�شاها، بل 

ليقوى على جر �ملا�شي �إىل �حلا�رس حتى ال 

يعي�س معها من جديد.

خرى  أم������ا �ملجموع������ة �لق�ش�شي������ة �الأ و�

للكات������ب �لتي نحن ب�شدد تناولها فهي ت�شم 

أة  أربع ق�ش�������س: )كاأن، �ش������ارق �لكحل، �مر� �

م�شكين������ة، �لفر��س �ل�شاغر(. ترى ما �لهموم 

�لتي ع������ربت عنها هذه �لق�ش�س؟. يف ق�شة 

)كاأن( روؤي������ة تعرب عن �إن�شان يعاين من برودة 

ماً يف �شحيفة،كاأن  أ ��ش �خلوف، ولكنه حني قر�

�لقدر �ختارها له عن عمد، قرر �أن ميار�س 

ث������رية يف مبارزة �ش������د �حلبل على  لعبت������ه �الأ

��شم.. يقول: »�إن�شان جمهول عندي يجذبني 

�إلي������ه �شيئ������اً ف�شيئاً ح������ق �إذ� �لت�شق ج�شدي 

أنا هو،  بج�ش������ده �شفطن������ي د�خله،  �أ�شب������ح �

ما�شي������ه ما�شي، وبقية عم������ره �شتكون بقية 

ح�شا�س بالربودة –ال �شك  عمري، و�ختلط �الإ

أنه������ا برودة �خلوف - �شعور بلذة غريبة هي  �

�نت�شار نزعة قدمي������ة ال �أدري متى بد�أت«. 

ن�ش������ان وهما �شنع������ه بيديه  وعا�������س هذ� �الإ

و�شدقه حتى كاد ي�شي������ع، وعندما عاد �إىل 

�أهله �شاألوه: �أين كنت؟.

فاأجابهم: كاأنني كن������ت يف حلم د�همني 

في������ه كابو�س لع������ني فظيع، وظ������ل يحيا هذ� 

�لكابو�س حمملقاً يف عامله �لوهمي.

ن�شان  ويف )�ش������ارق �لكحل( روؤية �أخرى الإ

�آخر يع������اين من بثور يف يده �لي�رسى، وبقيت 

ل������ه �لي������د �ليمنى تق������وم وقت �ل�ش������دة مقام 

أ يكره نف�شه ويكره �لنا�س،  �ليدين، ولكنه بد�

�ش������ح ز�د كره������ه لنف�شه وللنا�س، وهم  أو باالأ �

مي������دون له يد�ً �شافية مرب�أة جملوة، ومل ينتبه 

جلم������ال �ليد �إال بع������د �أن �بتلي بهذه �لبثور، 

وح������ني ر�أى م������وت زوجة ج������اره �جلميلة ثم 

زو�جه من �أخرى دميمة،  �أق�شم �أن ال يحزن 
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على �شيء قط، ماد�م كل حزن ماله يف هذه 

�لدني������ا �إىل �لن�شيان.. ومع ذلك لي�س لق�شمه 

ب�شعور غام�������س غريب، خليط من �لبجاحة 

و�المتعا�س، دون �خل������وف و�الحتقار، حني 

أنه ق�شم رجل له عقل، ولي�س له قلب..  �أدرك �

أناين دينء. رجل �

أة م�شكينة( روؤية تعك�س �شورة  ويف )�م������ر�

م عج������وز، بع������د �أن �أ�شبحت ج������دة تعي�س  الأ

وحيدة، ولكنها ال تطيق �لوحدة، وتظل تتذكر 

حفاد وزوج������ة �البن، وهي  �بنه������ا ف������وؤ�د و�الأ

مو�ج.  حتيا يف خ�ش������م �حلياة �ملتالط������م �الأ

أم������ا ق�ش������ة )�لفر��س �ل�شاغ������ر( فهي روؤية  و�

لفت������ى يحيا يف حي �شعبي يف �لزمن �مل�شلول 

عل������ى حد تعبريه، يرى �لنا�������س �أمامه وحوله 

يتحركون كالدم������ى.. فالروؤو�س حمنية على 

جف������ان كال�شقاطة ت�شد بحبل،  �ل�شدور، و�الأ

يدي مرتنحة. عا�س هذ� �لفتى  ثم تهوي، و�الأ

حرية وقلق������اً و�شياعاً حق �أ�شبح قعيد �لد�ر 

د�ب و�حلقوق، ف������كان �ل�شيء �لذي  ب������ني �الآ

ي�شفي������ه من تعطله هو �أن يعمل زوجاً، ولهذ� 

�أ�رس على �لزو�ج كي ميالأ �ملكان �ل�شاغر يف 

حياته.

ه������ذه مالم������ح �لهم������وم �ملطروح������ة يف 

�ملجموعت������ني �لق�ش�شيت������ني للكات������ب، وهي 

هم������وم لنماذج من �لب�������رس �ملطحونني �لذين 

حياء �ل�شعبية. ومن �ملالحظ  يعي�ش������ون يف �الأ

أديبنا ت�ش������كل روؤى، �أو مو�قف،  �أن ق�ش�������س �

يلتقطها �لقا�س من حي������اة �لنا�س �لب�شطاء، 

معرب�ً عنها تعبري�ً يتميز بال�شدق �لفني، �إىل 

ن�شاين. ومن �ملالحظ �أي�شاً  جو�ر �ل�شدق �الإ

�أن ه������ذه �لق�ش�س �لق�ش������رية جتيء لقطات 

مرك������زة مكثف������ة، وجند فيها مي������ال و��شحاً 

من �لكات������ب نحو �لتعبري بال�ش������ورة �لفنية، 

وهي �شمة ظاه������رة يف ق�ش�شه كافة، مثلما 

تتحق������ق كذلك يف رو�يته �لق�شرية. وال جند 

أو مبا�رسة  يف ق�ش�ش������ه وعظا، �أو خطاب������ة، �

تقريرية، بل جند هم�شاً �شاعرياً ي�شفي على 

أت������ي كاأنها ق�شائد،  روؤ�ه مل�ش������ات جمالية، فتا

�إذ تب������دو �لق�شة لديه �شعري������ة �لتعبري. ثمة 

تط������ور فن������ي نلم�ش������ه يف ق�ش�������س جمموعة 

)�شارق �لكحل(، فهي �أكرث ن�شجاً من ق�ش�س 

خرى، من حيث متا�شك �لبنية  �ملجموع������ة �الأ

�لق�ش�شية.

دبي: 3- حول نقده االأ

ليحي������ى حقي مق������االت ودر��شات نقدية 

كثرية، ن�رست يف كتب������ه: )خطو�ت يف �لنقد، 

حباب،   فج������ر �لق�شة �مل�رسي������ة، عط������ر �الأ

أن�ش������ودة �لب�شاطة، هذ� �ل�شع������ر(، كما ن�رس  �

بع�شه������ا كمقدم������ات لكتب������ه، �أو ملجموعات 

جيال  دباء من �الأ ق�ش�شية ن�رسها بع�������س �الأ
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�جلديدة، وتك�شف هذه �جلهود عن �جلانب 

أديبنا �لكبري، وهو جانب  �لنقدي يف �شخ�شية �

نه  بد�عي يف �شخ�شيته، الأ يكمل ل� �جلانب �الإ

بد�عه. هذ� �جلانب �لنقدي  جاء مر�فق������اً الإ

أديبن������ا، منذ ع�رسينات �لقرن  يبد�أ يف حياة �

�ملا�ش������ي، ح������ني ر�ح يكتب مق������االت نقدية 

أدبية يف بع�س �ل�شحف و�ملجالت،  ودر��شات �

دب ونقده، وملا  أو يلقي حما�������رس�ت حول �الأ �

تزل جهوده باقية حتى �لثمانينيات، و�إن قلت 

هذه �جلهود بحكم تقدمه يف �لعمر.

�لدكتور حممد من������دور )1907- 1965( 

يقول عن يحيى حقي �لناقد: »�إذ� كان يحيى 

حقي قد برز له �جتاه �أ�شيل خا�س يف �لنقد، 

أ�شاليب  فهو ب������ال ريب �الجتاه نح������و در��شة �

�لتعب������ري، و�رسورة �الهتم������ام بها يف �لدرجة 

ديب ال  وىل، وجم������اع �لر�أي عن������ده �أن �الأ �الأ

أ�شلوبه  ميكن �أن يجود ويتف������وق �إال �إذ� جاد �

وتفوق������ت كل عبارة م������ن عبار�ته، وعنده �أن 

دبي عملية خلق و�بتكار م�شتمرين،  �لعمل �الأ

و�خللق و�البتكار ال يكمالن �إال �إذ� �جتمعتا 

يف �مل�شمون و�لتعبري معاً. وي�شيف �لدكتور 

مندور قائاًل:

أ�شلوب  »يحي������ى حقي ممن يوؤمن������ون باأن �

�لرج������ل هو �لرجل نف�شه، ولذلك يطالب كل 

أ�شلوب������ه �خلا�س ولغته  كاتب باأن يك������ون له �

�شيلة �ملبتكرة  �خلا�ش������ة وطر�ئق تعب������ريه �الأ

غري �ملكررة وال �ملعادة«.

ويو�ش������ح يحيى حقي منهج������ه يف �لنقد 

أنكر �أين مل �أخرج عن د�ئرة �لنقد  قائاًل: »ال �

�لتاأثري، فلي�������س يف كالمي ذكر للمذ�هب«. 

دبي هو منهج �لنقد  �إذ�ً فمنهجه يف �لنقد �الأ

�جلم������ايل �لتاأثري �أي منه������ج �لنقد �جلمال 

أ�شا�س  �شل������وب على � يف �للغ������ة، و»هو علم �الأ

من ح�شا�شية جمالي������ة ولغوية وعقلية بالغة 

�لرهافة« عل������ى حد قول �لدكت������ور مندور. 

وكان نق������د يحيى حقي ممه������د�ً لظهور هذ� 

�شلوب- بو�شفه علماً  �لعلم �جلديد -علم �الأ

من �لعل������وم �لتي يتطلبه������ا �لع�رس �حلديث 

دب ونقده. ومل يكن نقد كاتبنا  يف در��ش������ة �الأ

مقت�������رس�ً على در��شة ف������ن �لق�شة �لق�شرية 

أو ف������ن �لرو�ية فح�شب، بل �إنه تناول  فقط، �

أدبية �أخرى كال�شعر و�مل�رسحية. فنوناً �

ويف كتاب������ه )خطو�ت يف �لنق������د( تناول 

أدبن������ا �لعربي �ملعا�رس من ميوعة  ما ي�شيب �

و�شطحية، ب�شبب ع������دم �شيطرة كتابنا على 

لف������اظ، وتردد )�لكلي�شيه������ات( �ملنمقة يف  �الأ

تعبريه������م، وله������ذ� نادى ب�������رسورة �ل�شيطرة 

لفاظ وحتديده������ا، وعن طريق هذ�  على �الأ

�لتحدي������د وهذه �حلتمية ن�ش������ل �إىل �لعمق. 

�أن حتدي������د �للفظ هو بذ�ته حتديد لطر�ئق 
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لفاظ،  ن�شان يفكر بو�شاطة �الأ �لتفكري، فاإن �الإ

وكلما حت������دد �لفكر بف�ش������ل حتديد �للفظ 

حتدد �للفظ بف�شل حتديد �لفكر. وعندما 

نق������د جمموع������ة ق�ش�������س )�شخري������ة �لناي( 

ملحمود طاهر ال�شني )1894- 1954( قال: 

�شلوب �خلطابي،  �شتاذ طاهر �إىل �الأ »مييل �الأ

�شلوب  ن هذ� �الأ وه������و يجب �أن يقلع عن������ه الأ

ال ي�شلح لكتابة �لق�ش�������س، فالق�شة لي�شت 

خطبة بل هي حكاية ي�رسدها لك �ملوؤلف يف 

�أذنك هم�شا، وه������ل وجدت هام�شاً يخطب؟ 

تية ل������رتى كيف كان  مثل������ة �الآ فانظ������ر �إىل �الأ

ميكن تاأدية �ملعنى ذ�ت������ه بتغيري ب�شيط: قال 

)هناك عند مدر�ش������ة �ل�شنائع( فلو قال تو� 

)عند مدر�ش������ة �ل�شنائع( لكان ذلك جمياًل. 

أين لهذ�  ويف �ل�شفح������ة ذ�تها )وم������ن �أين ال �

�ل�شيد ذي �للبدة �ل�شود�ء( ولو قال:

أين لهذ� �ل�شيد ذي �للبدة �ل�شود�ء(  )فمن �

ال تنه������ي معناه بدون وجود كلمات ال �رسورة 

أ�شلوب م�رسحية )�شهريار(  لها. ويعلق عل������ى �

أباظ������ة )1899- 1972(  �ل�شعري������ة لعزي������ز �

لفاظ  بقوله: »�إن �ملوؤلف قد تعمد �إق�شاء �الأ

ألفاظاً ال  �ملاألوف������ة كلم������ا وجد بدياًل عنه������ا �

لئ مكنون������ة يف �أ�شد�فها. مل تخل  تز�ل كالالآ

أو  كرث من لفظني � �شفح������ة و�حدة من �رسح الأ

ثالثة كاأمن������ا �أ�شبح بني يدينا قامو�س جديد 

أباظه«. وعلى هذ� �لنحو  ه������و قامو�س عزيز �

أ�شاليب  ياأتي نق������د يحيى حقي يف در��ش������ة �

�لتعبري �للغ������وي، على �شوء �لنق������د �لتاأثري 

دبي لدينا  نق������د�ً جمالياً يف حركة �لنق������د �الأ

�إىل حد كبري.

يف كتاب������ه )فجر �لق�شة �مل�رسية( ير�شد 

أو�ئل  -يف �لبد�ي������ة- مالمح �لع�رس بدء�ً من �

أنه مل يكن عهد ��شرتخاء  عام 1908. مبين������اً �

وله������و، بل كان يعج باجل������د �لغالب و�جلهاد 

�ملت�شل، و�ل�������رس�ع �ملرير بني رجال كرث من 

�لعمالقة: كروم������ر، عبا�س، م�شطفى كامل، 

�شع������د زغلول، لطفي �ل�شي������د، حممد عبده، 

أباظه،  قا�ش������م �أمني، بطر�س غايل، �إ�شماعيل �

�شوقي، حافظ، �شربي، ويل �لدين يكن، علي 

يو�ش������ف، �إبر�هيم �ملويلحي. يق������ول �لكاتب 

مو�شحاً طبيع������ة �ل�رس�ع �ل������ذي كان قائماً 

وقتذ�ك: »�رس�ع تتكامل به عنا�رس م�رسحية 

در�مية عنيف������ة، هو ع�رس ت�شتعل فيه حركة 

ذهنية ز�د من �تقاده������ا �إنها تدور يف حلقة 

مفرغ������ة جدباء من تطاح������ن حزبي ال يخلو 

من خ�شوم������ات �شخ�شية، و�إنه������ا حم�شورة 

آثارها  يف �شف������وة ممتازة، و�إن �نعك�س بع�س �

على جماعات قليلة متفرقة كاجلز�ئر و�شط 

مية«. حميط �الأ

ثم يتناول �لكاتب رو�ية )زينب ( للدكتور 
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حممد ح�شني هيكل )1888- 1956( بو�شفها 

أدبن������ا �حلدي������ث، حيث  وىل يف � �لرو�ي������ة �الأ

»ولدت على هيئة نا�شج������ة جميلة، فاأثبتت 

لنف�شه������ا �أوالً: حقه������ا يف �لوج������ود و�لبقاء، 

م يف �ملدد  و��شتحقت ثاني������اً: �رسف مكانة �الأ

منها و�النت�شاب �إليها، على حد تعبري يحيى 

حق������ي. وبعد ذلك يتن������اول دور حممد تيمور 

)1892- 1921( يف فجر ق�شتنا در��شة له، 

وكذلك يتناول دور حمم������ود تيمور )1894-

1973(. يلي هذ� تناول دور �ملدر�شة �حلديثة 

وحمم������ود طاهر ال�ش������ني يف �لق�ش������ة، ويعد 

يحي������ى حقي ر�ئد�ً م������ن رو�د هذه �ملدر�شة. 

بعد ذلك يتن������اول دور عي�شى عبيد، ثم دور 

توفيق �حلكيم )1898-1987(. وهكذ� ر�شم 

�لكاتب لوحة جمملة �شغرية، )منمنمة( لفجر 

�لق�شة يف م�رس.

ديب - كما  ويتبني لن������ا �أن نقد ه������ذ� �الأ

خرى- ميثل  يت�شح من كتابه ه������ذ� وكتبه �الأ

نقد�ً تطبيقي������اً، من خالل در��شات تطبيقية 

أدبية بعينها، ومن ثم فهو نقد  تتناول �أعماالً �

تطبيقي ال نقد تنظريي.

خامتة:

ن�شل يف �لنهاي������ة �إىل خال�شة لدر��شتنا 

ح������ول �أدب يحيى حقي ونق������ده، جنملها يف 

�لنقاط �لتالية:

أت������ي رو�ياته وق�ش�شه �لق�شرية  - �أوالً: تا

م�شابي������ح ت�شيء حتى �لي������وم يف �أفق �لفن 

أت������ي كتبه �لنقدية  �لق�ش�ش������ي ب�شقيه، كما تا

دبي،  م�شابيح �أخرى ت�شيء يف �أفق �لنقد �الأ

أو �لوجه  ب������د�ع، � خر لالإ بو�شف������ه �لوج������ه �الآ

بد�ع. �جلمايل �ملعرب عن �الإ

- ثانياً: �إذ� كان كاتبنا مهتما يف �أعماله 

دبي������ة بالتعبري عن �جلان������ب �الجتماعي  �الأ

ن�شان �مل�رسي، ف������اإن �جلانبني  يف حي������اة �الإ

�ل�شيا�شي و�القت�شادي مل يجد� �هتماماً منه 

يف �أعماله �لق�ش�شية بقدر كاف.

- ثالثاً: ي�شور كاتبنا �شخ�شياته �مل�شتلهمة 

أو  م������ن �لو�قع، كاأنه ينقب عن مناذج ب�رسية، �

�أمن������اط من �لنا�س �لب�شط������اء �لذين يعي�شون 

على هام�س �حلي������اة، بو�شفهم ب�رس�ً يحيون 

يف �لظل، �أو يف ق������اع �ملجتمع، ولهذ� ت�شجل 

رو�يات������ه وق�ش�شه �لق�ش������رية غو�شاً يف عامل 

هوؤالء �لنا�س بكل ما يف �أعماقهم من �أوجاع 

�إن�شانية تتجاوز حدود �ملكان و�لزمان.

أ كثري�ً يف  - ر�بع������اً: م������ع �أن �لكاتب ق������ر�

نكليزي ويف  دب �الإ دب �لفرن�ش������ي ويف �الأ �الأ

دب �لرو�شي  أث������ري �الأ دب �لرو�ش������ي، فاإن تا �الأ

دبية �أكرث م������ن تاأثري  و��ش������ح يف �أعمال������ه �الأ

نكليزي. دبني �لفرن�شي و�الإ �الأ

أديبنا عا�شق������اً للغة  - خام�ش������اً: يب������دو �
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أدب������ه، من خالل  �لعربي������ة �لت������ي ي�شوغ بها �

دبية  أ�شل������وب بلي������غ ي�شفى على �أعمال������ه �الأ �

رق������ة وجماالً، فهو كاتب يعن������ى عناية فائقة 

بلغتنا �لف�شحى، كتابة وجتديد�ً وحديثاً، �إذ 

ينتق������ي كلماته بدقة، فيختار �للفظ �ملنا�شب 

لل�شخ�شية، �ملعرب عنها، وعن �ملوقف، وكاأنه 

دب باأروع ما  ب�شتاين ماهر يجمل حديقة �الأ

لديه، مع ميل �إىل ��شتخد�م �لكلمات �لعامية 

يف �شياق �حلو�ر.

- �شاد�ش������اً: يجيد �لكات������ب ر�شم �ل�شور 

�لقلمية لل�شخ�شيات، كما يجيد كتابة �ملقال 

مر �لذي يجع������ل كاتبه �أحد  �لق�ش�ش������ي، �الأ

أ�شهم������و� يف تطوير  �لكت������اب �لع������رب �لذين �

أدبنا، وتكاد �ل�شخرية  �ملقالة �لق�ش�شية يف �

عمال، كما  ت�شكل �شمة و��شح������ة يف هذه �الأ

تظهر ب�شكل و��شح يف رو�ياته وق�ش�شه.

أبرز  هكذ� نرى يحي������ى حقي و�حد�ً من �

دب �لعربي �حلدي������ث، �إذ ت�شيء  أع������الم �الأ �

أدب������اً وفناً  دبي������ة فكر�ً و� �أعمال������ه حياتنا �الأ

و�إ�شافة، فالرجل يقف يف  وثقافة وجتديد�ً 

عالم �لكبار يف  م������كان �ل�شد�رة �إىل جو�ر �الأ

أدبنا يف �لقرن �لع�رسين �ملن�رسم. �

¥µ
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أو �لنرث �ل�شعري، وليد �لع�رس �حلديث فح�شب،  • مل يك������ن »�ل�شعر �ملنثور«، �
خرى،  د�ب �لعربية �لقدمية، مثلما وجد يف �آد�ب �ل�شعوب �الأ بل هو وجد يف �الآ

ولك������ن يف غري هذ� �مل�شطلح �جلديد.. و�إذ� نح������ن دققنا يف �لتطور�ت �لتي 

أنو�ع و�أمناط  د�ب يف �لقدمي �أو يف �حلديث.. فاإننا �شنعرث على � طر�أت على �الآ

دبي �شكاًل وم�شموناً.. من �لقول �الأ

ن، هو م������ا ي�شمى ب�)�ل�شع������ر �ملنثور منذ  • ولك������ن �لذي نحن ب�ش������دده �الآ
أيام »جرجي زي������د�ن 1861-1914م« وما بعدها( وهو م������ا �شمي ب�)ق�شيدة  �

يف ت�أريخ »ال�شعر املنثور«

يد النرث«شيد النرث«شيد النرث« أو »ق�اأو »ق�أو »ق�

�ساعر وناقد �سوري

العمل الفني: الفنان علي الكفري.

❁

˜

❁
ا�سماعيل عامودا�سماعيل عامود
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�لن������رث( يف �لع�رس �جلاري-�حلديث.. ونحن 

أو بع�شها-  – �أي�شاً- لو ر�جعنا �لدوريات –�
أو�خ������ر �لقرن  و�لت������ي كانت ت�ش������در خالل �

أو�ئل �لق������رن �لع�رسين فاإننا  �ملا�شي )19( و�

�شنج������د �لعديد من �ملقطوعات �لتي �ت�شمت 

بال�شاعري������ة- �ل�شعرية و�أطل������ق عليها �شفة 

 »Le Poème en prose ل�شعر �ملنث������ور�«

ن�شاني������ة- �ل�شهرية )1931- -�نظر جملة �الإ

�شت������اذ )وجيه بي�شون؟ - 1937( ملن�شئها �الأ

1963- دم�ش������ق( حيث جتد يف �أعد�د جملته 

تلك �شع������ر�ً منثور�ً كتبه عدد م������ن �ل�شعر�ء 

�ل�شوري������ني مث������ل »�إيليا �شاغ������وري« و»موئري 

حو�س« وهو ��شم م�شتعار.. – عجمي« و»�الأ

ن�شانية- ي�شيق �ملجال هنا لذكر  هذ� وغري �الإ

من كتب بهذ� �لنم������ط �ل�شعري-.. وها هي 

جملة »�لر�شالة« �لقاهري������ة )1949-1932( 

أر�شله  وهي �ملجل������ة �ملحافظ������ة ت�شمي م������ا �

�شتاذ )خليل هن������د�وي- 1906،  �لكات������ب �الأ

1979/6/9( م������ن مقطوع������ة نرثية �شاعرية 

بعنو�ن )فجر �لُق������ربَّة( ت�شميها �ملجلة حتت 

عنو�ن )م������ن �ل�شعر �ملنث������ور(- �نظر �لعدد 

وىل  163 �ل�ش������ادر يوم �الثنني 29 جمادى �الأ

�شنة 1355ه������� �ملو�فق 17 �أغ�شط�س �آب عام 

1936 �������س1337- و�إليك من »فجر �لُقربَّة« 

ما يلي: 

)اأَ�سمُعها.. ا�سمعها بعيدة عّني، دانيًة مّني

اأ�سمعها ي�سق عناوؤها الف�ساء  

الذي تفتح جفناه..   

ا�سمعها يت�سلل �سعاع قلبها مع �سعاع 

الفجر!

قد اجنلْت يا قربتي غياهب الليل

بعد ما ظننت اأن هذا الليل �رشمد ال 

يزوْل..

فق كتائب الظلمة وانزاحت عن االأ

لوان الربداء  بعد ما خْلِت اأن هذه االأ

ال حتول..    

راِك مُتعننَي يف التحليق اأَ

حتى ال اأرى اأنامل الفجر جتذبِك اإليها..

م�ص؟ فماذا تركت يف اجلو باالأ

ْيئًا تتفقدينه كل مطلع فجر..؟ �سَ اأَ  

اأم اأمانة ت�ستلمينها من الفجر..!!

اأرى جناحيك يرفاِن ويخفقان  

و�سوتك الهازج املرّن ي�سعد يف ال�سماء

ر�ص فتهتز قلياًل ت�سمعه االأ  

ثم يتوارى   

كاأْن مل يكْن �سدو وال �ساٍد.(  

و�لقطعة هذه، موؤلفة من )68( �شطر�ً يف 

كل �شطر تعبري �شاعري.. وتاأملي.. ينفذ �إىل 

�ل�شمع و�لقلب يف �آن..!؟

• كذل������ك، �إذ� نح������ن رجعن������ا �إىل بع�س 
أدبي������ات« )�أمني �لريحاين 1876/11/24- �«

1940/9/13م( كذلك )جرب�ن خليل جرب�ن- 

1883، 1933( وبعدهم������ا، )نق������وال يو�شف، 
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�شكندرية 1904-؟( موؤلف كتابه �ل�شعري  �الإ

�ملنثور )ن�شمات وزو�بع( �ملطبوع �شنة 1927- 

أن������ا كتابات )م�شطفى  �لقاه������رة- بل �إذ� قر�

�شادق �لرفاعي- 1880-1937م( جند فيها 

�ل�شعر �لذي نرثه بقوة وبالغة و�إتقان، وذلك، 

حز�ن، حديث  مثل »�أور�ق �ل������ورد، ر�شائل �الأ

�إلخ« فالر�فعي  حم������ر..  �لقمر، �ل�شحاب �الأ

دب فاإنه يق�شد  )عندما كان يتحدث عن �الأ

 ونظريته �ل�شعرية 
)1(

حيان �ل�شعر يف معظم �الأ

�لت������ي تقوم عل������ى �لدع������وة �إىل �خلروج عن 

ح�شار �لوزن و�لقافي������ة �إىل »�ل�شعر �ملنثور« 

ويقول �لر�فع������ي: )�إن �لتمثيل �ل�شعري متام 

ت�شويره ال يحتاج �إىل �لوزن لوال �شبب و�حد، 

هو �أن »�لوزن« �أحلان ت�شاعد �ملعنى �ل�شعري 

يف تن�شي������ط �لنف�س »�لر�فع������ي- �لنظر�ت« 

ويق������ول »�ل�شعر �لعرب������ي ي�شّيق على �ملعنى، 

ن������ه من �للطافة بحيث ال يوحي فيه �ملعنى  الأ

�إال ب�شع������اع �خلي������ال، ومع ذل������ك، فالقافية 

و�ل������وزن �شد�ن كثيفان يقومان يف وجه ذلك، 

حت������ى ال يت�شنى لل�شاع������ر �أن يقيم من �شعره 

بهذ� �لكالم �أو 
 )2(

حديثاً �شوى �لرتكيب كامله

هذ� �لر�أي للر�فعي دعوة �إىل �ل�شعر �ملنثور، 

وقد مار�س –رحمه �هلل- هذ� �لنوع يف �أكرث 

أنه �شلي������ع بكتابة �ل�شعر �ملوزون  كتبه، -مع �

�ملقفى لدرجة عالي������ة ور�قية وذلك يف كتبه 

�ملعروفة..

• كذل������ك، كتب������ت )مي زي������ادة- 1886-
1941م( حول »�لن������رث �ل�شعري« فو�شعته يف 

م�شاف �ل�شعر �لعم������ودي؛ لعلّها باحت بهذ� 

�لق������ول كدعم لل�شع������ر �ملنثور �ل������ذي بد�أت 

دبية  عمال �الأ ظو�هره �جليدة يف بع�������س �الأ

تنم������و وتت�شامق.. فقد كتبت »مي« يف كتابها 

)�ل�شحائ������ف( عام 1925م م������ا يلي ».. �أما، 

ما �لن������رث �إال �شعر�ً �أفلت م������ن �أقي�شة �لوزن 

أنه ال يكون مر�شي������اً �إال �إذ�  �ل�شيقة، غ������ري �

ن�شاء مبا فيها من تو�زن  خ�ش������ع لنو�مي�س �الإ

فكار  لفاظ و�������رسد �الأ �جلم������ل ومو�شيق������ا �الأ

ب�شال�ش������ة و�شذ�جة.. فالن������رث �إذن �شعٌر حٌر، 

يت�شنى لكل كاتب �أن يكون �شاعر�ً يف نرثه« �إن 

ه������ذ� �لكالم �أو هذ� �لر�أي ملي زيادة –عبارة 

عن دعوة �رسيحة –�أي�شاً- لل�شعر �ملنثور ويف 

دب  باطن������ه تكري�س هام له������ذ� �لنمط من �الأ

�جلديد، و�إْن يف ظاه������ره دعماً للنرث �جليد 

�لذي تتمناه �لكاتبة �أو تطمح �إليه..

• ومن �لكتاب و�ل�شعر�ء.. �لذين مار�شو� 
كتابة �ل�شعر �ملنثور، »ثريا عبد �لفتاح ملح�س« 

يف كتابها �جلمي������ل )�لن�شيد �لتائه( �ل�شادر 

�شن������ة 1951 و»ف������وؤ�د �شليمان/متوز« �ملتويف 

ول عام 1951 و�لذي ��شتهر  يوم 14 كانون �الأ
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عن طريق كتابته بهذ� �ل�شعر« مثل:

)�رشب املوت على اأجنحتي

كفُه ال�سوداء فانهدْت �سظايا

غلفت يف كل �سلع غ�سة

وجنازات تهادت يف احلنايا

مت�سي الورود مباأمت وتغ�ص اأعرا�ص املالح..(

�إنه هن������ا، يبك������ي �لربيع �ل������ذي �أحبه.. 

و�ل�شاعر �شليمان هذ� ت������اأمل كثري�ً يف حياته، 

أنا �شعره  وتوجع كث������ري�ً؛ حت������ى �إنن������ا �إذ� قر�

فاإننا منر ب�شور �شعرية فيها من �حل�شا�شية 

ن�شانية ما يجعلها قريبة منا، بل ملت�شقة  �الإ

بنا.. �أما �ل�شاعر )�لبري �أديب 1908-1983م( 

موؤل������ف �ملجموع������ة �ل�شعرية �لطلق������ة �لتي 

عنو�نها )ملن( من�شور�ت د�ر �ملعارف ومكتبتها 

يف م�رس ع������ام 1954م- فهو من رهط هذ� 

�ل�شعر �لنرثي –�لطلق- �إذ �إن هذه �لت�شمية 

ألبري �أديب عل������ى �شعره –�لرمزي-  �أطلقه������ا �

ومعه بع�������س �لنقاد؛ و�شعر �لب������ري، يعد من 

�ل�شعر �جلديد يف مرحلته خالل �لثالثينيات 

ربعيني������ات وحت������ى �خلم�شيني������ات.. من  و�الأ

�لقرن �لع�رسين- �لفائت..

• ه������ذه، وثم������ة، �لكثري من �شع������ر�ء هذ� 
�لنمط �أجادو� يف ت�شوير �حلياة، بل حياتهم 

�ل�شخ�شي������ة وماعان������وه.. و�شع������رو� ب������ه من 

:
)3(

ألبري �أديب تباريح.. و�إليك نبذة من �شعر �

)�ساأحتمُل.. �ساأحتمل.. �ساأحتمل

اإىل اأن ميوت الفجر ويفنى امل�ساء

ويزول يف العدم   

خيط ال�سياء    

ر�ص تدور على نف�سها كاالأ

ر�ص ذرة يف الف�ساء وكاالأ  

ر�ص حتمل الربيع واخلريف كاالأ

اأحمُل الياأ�ص والرجاء

اأريد وال اأريد   

واأرفُع قب�ستي يف وجه ال�سماء

هباء.. هباء   

ر�ص.. عظيم..( وقدميًا مات يف االأ

ألب������ري �أديب يتم������رد هنا فياأتي بلغٍة  • �إن �
يقاع خارج �أوز�ن  ف�شح������ى مع �الحتفاظ باالإ

)�خلليل( �أي �إيق������اع �ملفردة.. �إذ لكل مفردة 

�إيقاعها يف �ل�شمع –كما هو معروف- هذ�، 

يق������اع جانباً يف  و�إذ� نح������ن تركنا م�شكلة �الإ

�ملقطوعة �لو�حدة، جند ثمة �لفكرة، ووحدة 

�لفك������رة، و�ن�شجام �لبناء �ل�شعري –�أي �لنرث 

�ل�شع������ري- �إذ� �شح لنا �لتحديد- ومثل هذ� 

�لتحدي������د ين�شحب على �لكث������ري من �أعمال 

ألبري  �شعر�ء �لن������رث �لعربي������ة.. �إن »ق�شيدة« �

أدي������ب �ملار ذكرها منذ قلي������ل كاأمنوذج للنرث  �

�ل�شعري، مثلها كفجر �لقربة خلليل هند�وي 

ومثلها كفوؤ�د �شليمان..
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• و�إذ� نحن ��شتعر�شنا 
مقطوعاتهم  �شعر�ء  أ�شماء  �

يف �ل�شع������ر �ملنث������ور �أو يف 

»ق�شي������دة �لن������رث«- ح�شب 

�لت�شمي������ة �جلدي������دة لهذ� 

�لن������وع م������ن �لكتاب������ة بعد 

ومن������ذ  ربعيني������ات..-  �الأ

�لع�رسين-  �لق������رن  مطالع 

�لغ������ارب- فاإنن������ا �شنفاجاأ 

كرث..  �شعر�ء  أدباء  � باأ�شماء 

أذك������ر منه������م عل������ى �شبيل  �

أم������ني �لريحاين،  �لعر�س: �

جرب�ن خليل جرب�ن، نقوال 

يو�شف، �إيليا �شاغوري، علي 

ختيار،  �لنا�رس، ن�شي������ب �الأ

أدي������ب �جلر، فري������د بديع  �

م�ّش������وح، خال������د �ل�رسيقي، 

�ليا�س خليل زخريا، �أحمد 

ر��شم، ن������وري �لر�وي، ج������رب� �إبر�هيم جرب�، 

�شليمان عو�د، و��شماعيل عامود، خمتار فوزي 

�لنع������ال، م�شطفى �لنجار، �شال������ح دروي�س، 

حمم������د �ملاغوط، �شنية �شال������ح، �شدر �لدين 

�ملاغوط، �أدوني�س، حممود �ل�شيد، خري �لدين 

�ش������دي، ريا�س �حل�شني، م������زد�د �ل�شطي،  �الأ

�ليا�س �لفا�شل، يو�شف عادلة، نوري �جلر�ح، 

 نقوال 
)4(

أن�ش������ي �حل������اج، �أحم������د بدرخ������ان، �

قربان.. و�حلبل من ه������وؤالء يطول ويطول.. 

يف �لع�������رس �حلديث و�ملعا�رس- �أرجو ِمْن َمْن 

ن�شي������ت ��شمه ممن يكتب������ون �ل�شعر �ملنثور �أو 

ق�شيدة �لنرث و�أ�شدرو� جمموعات بانتاجاتهم 

أن�شى  �أن يع������ذروين ل�شيق �ملجال.. هنا- وال �

يو�شف �حلاج، يف جريدة حم�س..

• كذل������ك، حتى �إن بع�س �شع������ر�ء �لوزن 
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أة عاجلو� كتابة  أو �ملج������ز� و�لقافية �ملوحدة �

أو �لن������رث �ل�شعري/ �حلر..  �ل�شع������ر �ملنثور.. �

تقول �ل�شي������دة )�إدفيك جريديني �شيبوب يف 

ديب« �لبريوتية عدد �شهر دي�شمرب-  جملة »�الأ

ول عام 1955 حول �ل�شعر �ملنثور:  كانون �الأ

دبية؟ يف  »ماهو �شاأن هذ� �ل�شعر وما قيمته �الأ

�لو�قع �إن فريقاً كبري�ً من كّتاب هذ� �لع�رس 

بدوؤو� يفكرون ب�������رسورة �نطالق �ل�شعر من 

قيود �ل������وزن و�لقافية ليتمك������ن �ل�شاعر من 

�الن�رس�ف بكل طاقات������ه �لعقلية و�ل�شاعرية 

�إىل �خلل������ق �ملبدع �لذي يغ������رتف مادته من 

�لينبوع �لكب������ري �ل�شايف دون قيد �أو �رسط(. 

وتق������ول يف مكان �آخر (لق������د �شجل �شعر�وؤنا 

منذ م�شتهل �لقرن خروجاً ملمو�شاً عن �لوزن 

�لقيا�شي.. منهم من فعل ذلك بتحفظ مبقياً 

حيناً على »�ل�شجِع« كالريحاين.. ومنهم من 

كت������ب �ل�شعر �ملنثور يف مطلق حترر، كجرب�ن 

دب  و�شو�ه.. وع������دَّ �شعر هوؤالء ث������ورة يف �الأ

�نفتحت لها عيون �لق������ر�ء.. بع�شهم هاجم 

�لر�ئدي������ن بعنف و�تهمهم بالكفر و�ال�شتهتار 

خ������ر ر�أى يف هذ� �للون  دبي، و�لبع�س �الآ �الأ

�جلديد م������ن �ل�شعر بدع������ة طريفة ت�شتحق 

لفتة خا�شة..؟!

❁    ❁    ❁

• �إن وجود �ل�شعر �ملنثور �أو ق�شيدة �لنرث يف 
أدبنا �لعربي ال ي�رّس بالوزن �ملقفى ما د�م هو  �

ياأتينا عن طريق لغتنا �لعربية �لف�شحى دون 

خل������ل، وقامو�شه ومعاين مفرد�ته هي عربية 

�شل.. كذلك ال ي�رس �شكله على  يف �لعمق و�الأ

�ل�شطر –�إذ� كان بال وزن خليلي- بالق�شيدة 

�لعربي������ة �ل�شاخمة وباملوروث �مللحمي �أو غري 

�مللحمي يف �شيء �لبتة بل بالعك�س، هو ر�فد 

أدبنا.. مثل »�ملقامات، و�ل�شجعيات  الأمناط �

و�لر�شائل وغريها..؟!«.

• �إن هذ� �ل�شعر /�لقويل �لبوحي/ لي�س 
، �أو �شورة  فيه قافية مكرورة �أو حم�شوة ح�شو�ً

أو ي�شفق-  تقليدية مقلَّدة، وال رنني يهدهد.. �

كما يقول بع�س �لنق������اد. وال مثل »مفاتيح« 

�ل�شعري������ة �لكال�شيكية.. �إن������ه –�إذ� �شمح لنا 

�أن ن�شميه بدالً من ت�شمي������ة )�ل�شعر �ملنثور( 

�لقدمية- كما مرَّ معنا يف م�شتهل هذ� �ملقال 

�لتاأريخي- �أن نطلق عليه �لت�شمية �ملعا�رسة 

أو )�لق�شي������دة �لطلقة-  )ق�شي������دة �لن������رث( �

�ملطلقة �حل������رة«..- �ل�شديق د.دريد يحيى 

أو �إط������الق ت�شمية  �خلو�ج������ة �ق������رتح تثبيت �

هذ� �لنم������ط ب�»�لق�شيدة �ملطلقة«.. �إن هذ� 

�لنمط- ونكرر �لقول هنا- باأنه لي�س نرث�ً.. 

أبعد م������ا يكون ع������ن �لنرث يف ما  و�إمن������ا هو �

يت�شم������ن �لنرث من و�ش������ف حتقيقي، و�رسح 
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تقري������ري، و��شتطر�د، وعود، ث������م تكر�ر، ثم 

تب�شي������ط.. وم������ا �إىل ذلك م������ن عنا�رس �لنرث 

ديب �شهر �أغ�شط�س  �لتقليدية )ر�جع جملة �الأ

�شنة 1960-�س18- �شليم با�شيال..(.

❁    ❁    ❁

• وتت������درج ق�شيدة �لنرث/ �ل�شعر �ملنثور، 
خمتال������ًة، ولي�ش������ت متبخرتة عل������ى �لدروب 

مو�كب������ة ملتطلب������ات �لع�������رس، من�شجمة مع 

ق�شاياه وتطور�ته.. جت�شد )حال( �ل�شاعر، 

ومت������دُّ عامله بجمالية تعبريي������ة م�شتمدة من 

�حلي������اة.. �إىل جان������ب �شقيقته������ا �لق�شيدة 

�ملقفاة و�لتفعيل������ة �ملكتوبتني من قبل �شعر�ء 

حقيقيني تاأملي������ني روؤوويني جمربني.. ولي�س 

م������ن قبل متنطعنّي، زخرفيني بهلو�نيني على 

�ملناب������ر وخطابيني.. �إىل �آخر �ل�شل�شلة �ململة 

�مل�شجرة..؟!

من������اط �لثالثة �شكلو� رهطاً  • �إن تلك �الأ
ب������د�ع �ل�شعري  جمياًلوو�ثق������اً وخمل�ش������اً لالإ

وفنون������ه �ملبتك������رة –ره������ط �لذي������ن وهبو� 

بطبعهم ق������ول �ل�شعر من �لطب������ع ولي�س من 

ذ�كرة �حلفظي������ات و�لتهوي�شات.. و�لنقل ثم 

�لتقليد..

• ه������ذ�، ومن �ملمكن مب������كان �أن نقول –
هنا- باأن ق�شيدة �لنرث، هي، لون �أدبي جديد 

وقدمي يف �آن.. ولكن هذ� �للون �أو هذ� �لنمط 

�إذ� كان يف بد�ياته، وحتى حلول �خلم�شينيات 

من �لقرن �لع�رسين �ملا�شي، عالج م�شكالت 

�لعاطف������ة وتباريحها و�أفر�حها.. �أي �إنه كان 

أو كان فردياً حم�شاً، فيه  خمل�شاً ذ�تياً حم�شاً �

�شو�ق و�لذكريات  �لتاأوهات وفيه لو�ع������ج �الأ

للحبيب������ة و�شورته������ا �لعط������رة.. �ملحتجب������ة 

�ملتو�رية �جلافية �لهاجرة.. فاإنه –�أي �ل�شعر 

ربعينيات وما  ذ�ك- ب������دء�ً من منت�ش������ف �الأ

بعدها َعرْب �لقرن، �أخذ ي�شخ ماء ينبوعه من 

»�ل�شارع« �لعربي، وي�شتمد �أفكاره من �ل�شعب 

أو �إيجابية..  وهمومه وتطلعاته.. �شلبية كانت �

من )حاالت������ه( �لروحية و�ملادي������ة –عموماً- 

كل ذلك من خالل »موق������ف« �ل�شاعر �لناثر 

�حلر جتاه �لو�قع �ملرمز �ل�شفاف �لذي يعي�س 

أ�شماء �شعر�ء  فيه.! وقد عر�شنا ف�شيلة من �

�لق�شيدة �لنرثية يف ه������ذه �ملقالة �لتاأريخية 

�ملكثفة حلركة هذه �ل�شعر �جلميل- �حلر.

الهوام�ش:

�شب�عي���ة« دم�شق- العدد )32( ال�شبت 199�/9/2م. د. اأ�شامة تركماين. »الرافعي-  جمل���ة »الثقافة االأ  -1

الثائر املج�شد املبدع..«.

�شب�عية«- الع���دد )30( ال�شنة 38-  دي����ان الرافع���ي ����ض�1- د. اأ�شامة تركم���اين- جملة »الثقاف���ة االأ  -2
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ول عام �141ه� امل�افق �2/�/�199م. ال�شبت 30 ربيع االأ

ول- عام ��19م. جملة »�شعر«- بريوت- العدد االأ  -3

ول���ن نن�ش���ى: يا�شني رفاعية واأمل ج���راح، و�شليم ب���ركات، واأمين رزوق، اأحمد دروي����ض، وناجي دل�ل،   -4

ون����رص عبي���ده.. مريزا مريزا، �شليمان ال�شيخ ح�شن، فاحت كلث����م، اإن�شي احلاج، مهتدي غالب، خ�رص 

قن�ع، وغريهم.. مثل تامر �شفر ون�شيم احلاج ح�شني و�شاعد ها�شم..

داب« بريوت الع���دد اخلا�ض بالنقد  وللت��ش���ع ول���� قلي���ًا مب��ش�ع ق�شيدة الن���رث- انظر جمل���ة »االآ  •

دب���ي- ع���ام 19�1- عل���ى ما نذكر- ه���اين �شعب ودرا�شته ح����ل »ن�شيد الرح���ام وال�شم�ض« لل�شاعر  االأ

نق�ال قربان..

وكذل���ك كت���اب )ق�شت���ي وال�شعر( لنزار قباين، يق����ل: ولي�شت ق�شيدة النرث �ش����ى واحدة من اجلزر   •

كي���د اأنه كلما كربت  اجلميل���ة الت���ي اأهدتها احلري���ة لل�شعر العربي احلدي���ث.!! ويق�ل: وال�شيء االأ

ر�ض مل يكن يحل���م با�شتماكها..؟!  احلري���ة ازدادت االحتم���االت وربح ال�شعر �شاح���ًة جديدة من االأ

ن امل��شيقا يف ال�شعر احلديث هي مغامرة �شخ�شية بني ال�شاعر والعامل، بني ال�شاعر واللغة  ويق�ل: والأ

فا ميكن التكهن بال�شيغة النهائية والتي �شت�شل اإليها الق�شيدة العربية يف امل�شتقبل..؟!

عل���ى ق�شي���دة الن���رث اأن ت�شغل كل عن�رص م���ن داخلها اأو خارجها يف اأهداف �شعري���ة بحتة، اأي اأن ال   •

ف���كار.. بل اأن  عمال واالأ �شل�ب النرثي ال��شف���ي اأو الق�ش�شي الروائ���ي يف تتابع االأ تنب�ش���ط كم���ا االأ

تعر�ض ذاتها ككتلة »الزمنية« واإال انغم�شت يف النرثية اخل�شبية ال�شدى..

داب- العدد اخلا�ض بالنقد( )جملة االآ

بريوت /�ض ��- ق�شيدة النرث 

¥µ
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ق�سُّ �لق�ش�س و�ملتعة �لت������ي ي�شعر بها �لقا�س، و�لبهجة �لتي متالأ نف�س 

أمٌر ُع������رف منذ �لقدم، ولعلّه يدخل يف طبيع������ة �لب�رس، ولهذ� فهو  �مل�شتم������ع، �

يقابل طبيعة متعط�شة، وميالأ فر�غاً منتظر�ً من �ملرء فاإذ� �لتقت رغبة �لقا�س 

مع تطلُّع َمن يق�سُّ عليه، كملت �ل�شورة ومتَّ �لر�شم.

و�لق�شة �أحد�ث حمددة بزمان ومكان، وهي حقيقة و�قعة، �أي �إنك تق�س 

أثر�ً ما خطوة.. خطوة، حتى ت�شل �لنهاية. �

طفال.. ق�ص�ُص الأ

بنَي الّتقليد والّتجديد

كاتب �سوري.

العمل الفني: الفنان مطيع علي.

❁

˜

❁
عالء الدين ح�سنعالء الدين ح�سن
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و�لق�ش������ة حدث فيه عظة وعربة، وروعة 

وغر�بة، و�شيء من �خليال و�حلبكة. و�حلبكة 

�أن تك������ون �أح������د�ث �لق�ش������ة و�شخ�شياته������ا 

مرتبطة �رتباطاً منطقياً يجعل من جمموعها 

وحدة ذ�ت داللة حمددة.

وق�شة �لطفل هي ن�شيج �أدبي قو�مه جو 

تت�شح فيه فكرة من خ������الل حو�دث توؤديها 

أو تتعام������ل معها �شخ�شي������ات بطرق معينة،  �

أو �ل�شعور، وحتقيقاً لهدف  تعبري�ً عن �ملعنى �

ترفيهي �أو فكري �أو عاطفي.

و�لفك������رة �لرئي�شة �لتي جت������ري �أحد�ث 

�لق�شة يف �إطارها هي �أهم مقومات �لق�شة، 

ف������اإذ� �ت�شح������ت �لفك������رة، ج������اءت �لوقائع 

ح������د�ث لبن������اء متما�ش������ك ع������رب �حلبكة  و�الأ

�لت������ي تتطلب ذكاًء وذ�ك������رة ال�شتبيان ما هو 

أبعد  غام�س، و�شوالً �إىل �أروع تاأثري ممكن، و�

غاية ممكنة، وفق �شورة لغوية فنية منا�شبة، 

أو باأ�شلوب �ل�رسد �لذ�تي.   بطريقة مبا�رسة، �

يقظة فكرية عقلية:

تلع������ب �لق�شة دور�ً كب������ري�ً يف �شد �نتباه 

�لطف������ل ويقظته �لفكري������ة و�لعقلية، وحتتل 

عد�د..  �شاليب �ملوؤثرة يف �الإ ول يف �الأ �ملركز �الأ

و�إنن������ا جند �لكثري من �لق�ش�س �لنبوية �لتي 

حكاها ر�شول �هلل )�شل������ى �هلل عليه و�شلم( 

�شحابه �لذين �أ�شغو� �إليه بكل جو�رحهم؛  الأ

ليتعظ������و� بها، ويتعظ بها م������ن ياأتي بعدهم. 

وق������د �عتمدت تلكم �لق�ش�������س على حقائق 

ثابت������ة وقعت يف غابر �لزم������ن، وكانت بعيدة 

�شاطري، فعمقت  كل �لبعد ع������ن �خلر�فة و�الأ

ح�شا�س �لذي ال  �لثق������ة يف �لنفو�س، وبنت �الإ

ين�شب، ورقت �إىل �أ�رسف �لدرجات. لذلك، 

طفال ينبغي �أن ال  فاإن �الهتمام بق�ش�س �الأ

ينف�شل عن �الهتمام ببناء �لطفل وتن�شئته يف 

ن�شانية و�ملفاهيم �الأخالقية  �شول �الإ �شوء �الأ

�لر�شين������ة، حتى يتغذى وجد�ن �لطفل بروح 

�حل�شارة �حلق������ة، وعبق �حلياة �ل�شحيحة، 

�شلوكاً وتعليماً وتربي������ة وم�شاركة. ولن جند 

حر�شاً على م�شتقبل �لطفل وحياته، �أعظم 

من �لتوجيه �لنبوي �لر��شد �لذي يتكئ على 

تعالي������م �لقر�آن يف �ملنه������ج �ل�شلوكي، �لقر�آن 

بناء زينة �حلياة. من هنا يرتتب  �لذي عدَّ �الأ

طف������ال، �أن ي�شوغو� يف  ������اب �أدب �الأ على كتَّ

كتاباتهم ما يك������ون مالئماً ومنا�شباً، وتقدمي 

ذل������ك يف �إطار �اللت������ز�م باملفاهيم �لر��شخة 

�لبعيدة عن �ملالب�شات.

طف������ال �أن يجعل  كم������ا يجدر بكات������ب �الأ

من ق�ش�ش������ه �ملوجهة للطف������ل منهاًل للفكر 

و�لتوجي������ه، ينه������ل منه������ا �لطفل م������ا يفيده 

أ�شلوبه������ا وحو�دثها  ع������رب مو�شوع �لق�ش������ة و�

ألفاظه������ا. فاختيار �ملو�شوع  و�شخ�شياته������ا و�

همي������ة و�لدقة؛ نظر�ً لو�شع  �أمر غاية يف �الأ

ا  أمَّ ه �إليه ه������ذ� �ملو�شوع. � �لطفل �لذي يوجَّ
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أ�شا�شاً يف كتابة  �شلوب فيَُعدُّ �أي�شاً عن�رس�ً � �الأ

�لق�شة �لطفلي������ة وهو يتطلب �شفافية بعيدة 

عن �لغمو�س و�لتعقيد، كما يتطلب �لتالحم 

�لع�شوي بني �للغ������ة و�لبنية لتحقيق �لهدف 

�ملن�شود.

�أما �ل�شخ�شيات، فهي عنا�رس فاعلة يف 

�لق�ش������ة �لتي جت�شد �ملو�ق������ف ب�شورة حية، 

طفال  أك������رث قرباً من م������د�رك �الأ فيجعله������ا �

لف������اظ فينبغي  ا �الأ أمَّ وخرب�ته������م �ملتع������ددة. �

�أن تخل������و من عو�ئق حتد م������ن و�شولها �إىل 

�لطف������ل. كما يجب �أن ال تك������ون حجر عرثة 

أم������ام مناء �لر�شيد �للغ������وي، وذلك بالعناية  �

لفاظ عناية بالغة. ب�شالمة �الأ

مو�سوعات الق�سة:

بالوقوف عند مو�شوعات �لق�شة �ملوجهة 

للطفل، نوؤكد على �ملو�شوعات �الجتماعية، 

يثار و�لعم������ل و�ل�شجاعة، كما  كالتع������اون و�الإ

نوؤكد على �خليال �لعلمي، �إىل جانب ق�ش�س 

شرَي.. خبار و�ل� مثال و�الأ �الأ

م �لعلم باأ�شلوب �لق�س �لفني،  * قد نقدِّ

مبعن������ى �أن نلت������زم باحلقائ������ق �لعلمية حني 

نتعامل مع ق�ش�س �خلي������ال �لعلمي؛ بحيث 

أ�شاطري وهمية وت�شور�ت خر�فية  نناأى عن �

ال يقبلها عقل ر��شد، وال فكر ثاقب، فق�شة 

�لطف������ل �لعلمي������ة يج������ب �أن تلت������زم بتقدمي 

�لفائ������دة و�ملتعة، و�أن تكون مرتبطة بالو�قع، 

�شط������وري �لبعيد ع������ن حقائق  ال بالع������امل �الأ

�حلياة. وبطبيعة �حلال، فاإن ق�ش�س �خليال 

�لعلم������ي تعتمد نظري������ات علمي������ة باأ�شاليب 

طفال �إىل �لتفكري و�لت�شاوؤل؛  تدفع عقول �الأ

�شباع خميلت������ه، ولتنمية قدرته على �ملرونة  الإ

و��شتخال�س �لنتائج. فاخليال �لعلمي بذلك 

–�أي: �مل�شتن������د �إىل �لعل������م وحقائق������ه- �شيء 
نت  مقبول ومطل������وب، وهو �شفة �إن�شانية مكَّ

ن�شان من �أن ينج������ز �إبد�عاته �ملختلفة يف  �الإ

ميادين �حلياة.

طفال: حكايات االأ

�حلكاية ه������ي جمموعة ح������و�دث مرتبة 

دبية،  أب�شط �لرت�كيب �الأ ترتيباً زمنياً، وهي �

لكنها �لعام������ل �مل�شرتك بني جميع �لكائنات، 

ول يف تكوين �لق�شة، تعتمد  �شا�س �الأ وهي �الأ

�ء، كما تعتمد حب  عل������ى �لت�شويق لت�شد �لقرَّ

�ال�شتطالع �ل������ذي يجعله������م يت�شاءلون عما 

يح������دث. و�حلكاية �ل�شعبية هي �خلرب �لذي 

يت�شل بحديث قدمي، ينتقل عن طريق �لرو�ية 

�ل�شفهي������ة من جيل �إىل �آخر. �أو هي خلٌق حرٌّ 

للخي������ال �ل�شعبي ين�شجه حول حو�دث مهمة 

و�شخو�س ومو�قع تاريخية.

و�حلكاية �ل�شعبية عند بع�س �لباحثني، 

هي ق�ش������ة ين�شجها �خلي������ال �ل�شعبي حول 

ح������دث تاريخ������ي، �أو بطل ي�ش������ارك يف �شنع 

�لتاريخ ل�شعب ما، ي�شتمتع برو�يتها، ويورثها 
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حف������اد. وه������ي متثل  بن������اء و�الأ لالأ

لق������اء �ملا�شي باحلا�������رس، و�لكبار 

بال�شغار، و�ل�رسق بالغرب. 

�ل�شعبية  وتتمي������ز �حلكاي������ات 

ببع�������س �خل�شائ�������س، منه������ا: رد 

فعل للظل������م �لو�قع، و�لوقوف �إىل 

جانب �لفئة �ملغلوبة، و�ملرونة �لتي 

و�نعكا�س  �لتطور،  لعو�مل  تخ�شع 

فكار �ملتد�ولة. �الأ

و�لهدف من ه������ذه �حلكايات 

ه������و: تاأ�شي������ل �لقي������م و�لعالقات 

�الجتماعية، وهي م�شدر مهم من 

طفال. م�شادر �أدب �الأ

ولق������د �تخ������ذت �ل�شعوب من 

�حليو�نات رم������وز�ً لها يف حماولة 

منها للربط ب������ني ظو�هر �حلياة، 

حت������ى �إننا جن������د �آالف �حلكايات 

أل�شنة  � عل������ى  �ملن�شوجة  �ل�شعبي������ة 

�حليو�ن������ات. و�لغاية م������ن توظيف �حليو�ن 

هو �إقامة ح������و�ر مفيد بني �لكبار و�ل�شغار؛ 

لل�شري نحو �ل�شبيل �ل�شحيح.

ومن �حلكايات �ل�شعبية ما ينبغي �إبعادها 

طفال؛ ملا قد حتمل من �أ�رس�ر، ومنها  عن �الأ

ما ميكن �إعادة كتابتها يف م�شمون جديد.

ما قبل اخلتام:

ومن �رسوط �لق�ش������ة و�حلكاية �ملنا�شبة: 

�أن تك������ون �لق�ش������ة �أو �حلكاية �شهلة وحتمل 

مع������اين هادف������ة، و�أن تالئم م�شت������وى �لطفل 

�لثقايف وو�قعه وخربته، و�أن يكون فيها مرح 

و�شور ملونة و��شحة ومنا�شبة لطبيعة �لطفل 

وميوله، و�أن تنمي �إح�شا�س �لطفل باحليوية 
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و�لن�شاط، و�أن تر�ع������ي �مل�شتوى �الجتماعي 

طفال. و�للغوي و�لوجد�ين عند �الأ

اخلامتة:

طف������ال ترتكز على �لقيم  �إنَّ ق�ش�������س �الأ

ي�شال، من هنا نحتاج �إىل ت�شحيح  و�لفن و�الإ

طفال  �مل�ش������ار، و�لتاأكيد عل������ى �أن ق�ش�س �الأ

أثره  ال يف �لرتبية، وله � نوع �أدبي له دوره �لفعَّ

أُ�شيء ��شتخد�مه. �ل�شلبي �إذ� �

بد�ع،  طفال وجه من وجوه �الإ ق�ش�س �الأ

أدبية حقيقية �شاأن �أي  وهي تتطلب موهب������ة �

�إبد�ع �أدبي �أ�شيل.

وال ي�شتطي������ع �خلو�������س يف غماره������ا �إال 

دي������ب �لو�عي ملفاهي������م �لطفولة ومر�حل  �الأ

أناتول  منوه������ا. ويف هذ� �خل�شو�س يق������ول �

طفال، ال تت�شنعو�  فر�ن�س: عندما تكتبون لالأ

رو� ب�ش������كل جيد.. �كتبو�  يف �لكتاب������ة؛ بل فكِّ

ب�شكل جيد، وليكن كل �شيء ناب�شاً باحلياة.. 

فاق. لهذ�، فاإن كل  ليكن كل �ش������يء مت�شع �الآ

طفال،  م������ن ي�شارك يف تق������دمي �لق�ش�س لالأ

امني وطابعني، مطالبون �أن يتقنو�  كتَّاباً ور�شَّ

�أعمالهم لتكون �أكرث جماالً وجاذبية وتاأثري�ً. 

خر�ج �لفني للق�ش�س، وجمال �لغالف،  فاالإ

من �شاأنه �أن ي�ش������د �نتباه �لطفل �إىل �لكتاب 

أو �ملجلة، �إذ �لغالف لوحة فنية ي�شتغرق وال  �

�شك جهد�ً ووقتاً ودربة. مع تاأكيدنا باأن �أدب 

�لطفل قد خطا خط������و�ت ال باأ�س بها، لكنه 

يحتاج مزيد�ً من �جلهد كي يلحق مبا يجري 

على �ل�شاحة �لعاملية.

�شلوب  وهك������ذ�، ينبغ������ي �لبع������د ع������ن �الأ

فكار و�لتجارب  �خلطابي �ملبا�رس يف تقدمي �الأ

و�ملعلوم������ات �ملختلفة.. كم������ا ينبغي �لتعّرف 

طفال �لذين ي�شتمعون �إىل  �إىل خ�شائ�������س �الأ

أو �لقدر�ت  �لق�شة، �شو�ء من حي������ث �لعمر �

�لعقلي������ة و�الجتاهات. وميكن لر�وي �لق�شة 

تدوين �لنق������اط �ملهمة على ق�شا�شة �شغرية 

لال�شتعان������ة بها وق������ت �ل�������رسورة، و�ختيار 

�لكلم������ات �ملنا�شب������ة �ملن�شجم������ة م������ع طبيعة 

�لق�ش������ة، و�النتب������اه �إىل مو��ش������ع �لعاطفة، 

�شار�ت ومالحظة مدى  �رس�ف يف �الإ وعدم �الإ

طفال مع �لق�شة.      تفاعل �الأ

¥µ
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منذ ما يزيد عن �شتة ع�شر قرناً �أعلن »عنرتة« �شيقه مبو�شوعات �ل�شعر، �إذ يقول:

ه��������ل غ��������������ادر ال�������������س������ع������راء م��������ن م�����������رتّدم

أنَّ �لقوم  أم �     تُ������رى!. ه������ل كانت مو�شوعات �ل�شعر ولغته قد ��شتنفدت؟ �

كان������و� يبحثون عن �ل�شعر؟ عن �لقول �لذي ي�شمو �إىل مرتبة �ل�شعر؟ �أي كانو� 

أبعاده،  ين�شدون �جلودة وال �شيء غريها؟. فال�شاعر عندما يغدو �إن�شاناً ميتلك �

أبعاده. أبعاد �لوجود لت�شبح من بع�س � ويهمُّ يحتوي �

انية يف ال�شعر العربيشانية يف ال�شعر العربيشانية يف ال�شعر العربي إن�اإن�شإن�شإن� نفحات 

اأديب وناقد �سوري.

العمل الفني: الفنان  �سادي العي�سمي.

❁

˜

❁
جميل ح�سنجميل ح�سن
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لق������د قال �ل�شعر�ء بعد عنرتة �شعر�ً كثري�ً 

دب م�شغولني به قر�ءًة  ما يز�ل من يُعنون باالأ

بعاد  أث������ر�ً. وناأت �الأ وتذوق������اً ونقاًل ونقد�ً وتا

�لتي �مت������ّد �إليها �ل�شعر �لعرب������ي، و�ت�شعت 

آفاقه������ا؛ وم������ا ت������ز�ل �حلياة مت������ّد �ل�شعر�ء  �

بفي�س من معانيها.. وما تز�ل لغتنا �جلميلة 

ت�شع������ف بالتعب������ري ع������ن �ملع������اين و�لعو�طف 

مبقادير متفاوتة من �لقوة و�لفن و�جلمال. 

لكنَّ مو�شوعاً و�حد�ً م������ن تلك �ملو�شوعات 

�لت������ي ال حُت�شى �شوف ي�شغلن������ا يف عجالتنا 

ه������ذه، فنبدوؤه من عنرتة ونر�ه لدى عدد من 

�شعر�ئن������ا �لقدماء و�ملحدثني. مل������ا ن�شعر به 

أو فائدة.  أث������ر، ونعتقد له من طر�ف������ة � م������ن �

ن�شانية. ونف�رس  ونعن������ي به بع�س �ملالم������ح �الإ

قولن������ا مبا يلي: يتناول �ل�شاعر مو�شوعاً من 

�ملو�شوع������ات، فال يبقيه خ������ارج ذ�ته.. ذ�ت 

ن�ش������ان فيه ليتاأمله تاأم������ل �لفّنان للطبيعة  �الإ

�شياء فح�شب، ب������ل يدخله كهوف نف�شه،  و�الأ

ويهب������ه �حلي������اة من لدن������ه د�فئ������ة باأنفا�شه، 

ناب�شًة باإح�شا�شه، متوهجة بكل حر�رة دمائه 

ث  أو ذو�ت تتحدَّ و�أع�شابه؛ فيحوله �إىل ذ�ت �

من خالله حيناً �أو حتّدثه ويحّدثها ك�شنوين 

�أو جنيني حيناً �آخر. 

أ  - فلن�شتم������ع �إىل »عن������رتة« �أوالً وهو يبد�

رحلتن������ا مع هذه �ملالمح. ثم نتابع مع �شعر�ء 

�آخرين.

ق�ش������ة »عنرتة« م������ع �بنة عم������ه »عبلة« 

أّن حديث معلقته  أي�شاً � معروفة. ومع������روف �

�مل�شهورة مرتب������ط �إىل حد كبري بذلك �حلب 

�لكب������ري. وعن������رتة �ل�شاع������ر كان ه������و عنرتة 

ن�شان، ي������رى �لدنيا كله������ا ويح�س بها من  �الإ

خ������الل حبه البن������ة عمه. لذل������ك فقد كانت 

أبعادها يف  نف�ش������ه �ملرهفة حا�رسة بكام������ل �

�شع������ره وهو ي�شف �حلرب وبالءه فيها، وهو 

ي�شف �جلو�د وما الق������اه من هول �حلرب، 

وم������ا �أح�ّس به جتاهه وه������و يتلقى �لطعنات 

أو  ليم������ة يف �شدره حتى ليجع������ل �لقارئ � �الأ

أنفا�شه، وي�شّد يده على  �ل�شامع يكاد مي�شك �

�شدره من وقع �لكلمات، و�أ�رس �ل�شور: 

ولقد حفظت و�ساة عمي يف ال�سحى

اإذ تقل�ص ال�سفتان عن و�سح الفِم

ي���دع���ون ع��ن��رت وال���رم���اح ك��اأن��ه��ا

ده�����ِم اأ����س���ط���اُن ب��ئ��ر يف ل��ب��ان االأ

م���ا زل���ت اأرم��ي��ه��م ب��ث��غ��رة ن��ح��ره

ول��ب��ان��ه ح��ت��ى ت�����رشب��َل ب���ال���ّدِم

ف�������ازورَّ م���ن وق����ع ال��ق��ن��ا ب��ل��ب��ان��ه

وحت��م��ح��ِم ب����ع����ربٍة  اإيلَّ  و����س���ك���ا 

لو كان يدري ما املحاورة ا�ستكى

ول��ك��ان ل��و ع��ل��م ال��ك��الم مكلمي

فكم هو فاع������ل يف �لنف�س ذ�ك �لتفاعل 

ن�ش������اين بني �لفار�س وجو�ده يف  �حلميمي �الإ
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حمّيا �ملعرك������ة: حتى ليج�شد لن������ا م�شاعره 

أو نلم�شه������ا. وكثري�ً ما نح�س  فن������كاد نح�شها �

عند عنرتة مثل هذ� �لنف�س �حلار و�لتجاوب 

�ل�شميمي بينه وبني جو�ده؛ كقوله:

القنا تقرع  والقنا  ملهري  اأق���ول 

تنّبه!. وكن م�ستيقظًا غري ناع�ِص

فجاوبني مهري الكرمي، وقال يل

اأنا من جياد اخليل كْن اأنت فار�سي

- ومن م�شهد �آخر للملك �ل�شئيل يق�س 

حال������ه مع �لذئب �ل������ذي لقيه يف �لطريق يف 

و�ٍد مقط������وع يف �ل�شح������ر�ء، فلم ي������ره �شبعاً 

�أو وح�ش������اً مفرت�شاً، و�إمن������ا �أح�س به �شديقاً 

موؤ�ن�شاً، و�أ�رسكه يف ماأ�شاته، حيث قال:

قطعته قفٍر  العري  كجوف  وواٍد 

)1(
به الذئب يعوي كاخلليع املعيل

���س��اأن��ن��ا اإّن  مّل����ا ع����وى  ل���ه  ف��ق��ل��ُت 

مّت���وِل مّل���ا  ك��ن��ت  اإن  ال��غ��ن��ى  قليل 

اأف��ات��ه ن���ال ���س��ي��ئ��ًا  اإذا م���ا  ك��الن��ا 

ومن يحرتث حرثي وحرثك يهزِل

أم.. لع������لِّ يف �ل�ش������ورة دعابة مرة ر�قت  �

الم������رئ �لقي�س وهو يف رحلت������ه �ملوح�شة. �إذ 

مل يتكلم عن ذئب �شارح �أو عابر طريق. وهو 

أو �لبو�دي. بل  أل������وف يف �ل�شحر�ء � منظر ما

عوى، وهذ� يعني �إقامة عالقة –عند �مرئ 

�لقي�������س- فرد علي������ه بهذ� �لق������ول �ل�شاخر 

�ملوؤثر.

أم������ا �لفرزدق فقد قف������ز بامل�شهد �إىل  � -

مام، حي������ث �نتقل يف و�ش������ف �لذئب �إىل  �الأ

�شورة �أكرث قرباً وحميمية وخاطبه خماطبة 

�ل�شدي������ق ودعاه لي�شاركه �ل������ز�د )�لطعام(، 

وخلع عليه من طبعه و�شعوره فقال:

اٍل، وما كان �ساحبًا واأطل�َص ع�سَّ

دع����وُت ب��ن��اري م��وه��ن��ًا ف��اأت��اين

فلما دنا قلُت: ادُن!. دونك اإنني

مل�������س���رتك���اِن زادي  يف  واإي����������اك 

القرى تلتم�ص  نبّهت  غرينا  ولو 

���س��ن��اِن ���س��ب��اة  اأو  ب��ع�����س��ٍب  اأت�����اك 

تع�ّص!. فاإن واثقتني ال تخونني

نكن مثل من – يا ذئب- ي�سطحباِن

ال�����زاد ب��ي��ن��ي وبينه اأق�����ّد  وب����تُّ 

ع��ل��ى ����س���وء ن�����اٍر م������ّرٍة ودخ�����اِن

خرون من �لعرب  أمل يلتق �لنا�س �الآ تُرى!. �

وغري �لع������رب بالذئاب ووحو�س �لربية؟ وهل 

م������ن باد�أها كما فع������ل �لف������رزدق فاأطعمها 

و��شتاأن�شها حتى �أ�شبح������ت �شديقاً موؤ�ن�شاً؟ 

أو �عت������ذر لها بتلك �لدعاب������ة �ملرة كما فعل  �

�مروؤ �لقي�س قبله؟.

- ندع �لقارئ يتملى �مل�شهدين ويتح�ش�س 

ن�شاين فيهم������ا ومند ج�رس�ً طوياًل  �لنف�س �الإ

من �لزمن فن�شل �إىل »�أبي فر��س �حلمد�ين« 

يف �لق������رن �لهج������ري �لر�بع وه������و �أ�شري يف 
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�شجن »خر�شنة« لدى �لروم، ففي 

�ل�شج������ن �مل�شني حت������ط بنافذة 

أ  �ل�شج������ن �لعلوية حمام������ة وتبد�

هديله������ا �حلزي������ن، فتث������ري لدى 

�ل�شاعر �لفار�س �شجوناً وهو�ج�س 

لي�س م������ن �ل�شع������ب �أن نتخيلها 

ونتمثلها. لكن من �ملمتع �لفاعل 

يف �لنف�س خطابه �ملوؤثر للحمامة 

فكاأنها جاه������زة لتح�س �إح�شا�شه 

أو لتتج������اوب مع زفر�ته �حلزينة  �

�لبائ�شة:

اأقول، وقد ناحت بقربي حمامة

بحايل ت�سعرين  ل��و  ج��ارت��ا  اأي���ا 

اأيا جارتا ما اأن�سف الّدهر بيننا

ت��ع��ايل اأق��ا���س��م��ك ال��ه��م��وم تعايل

طليقة وتبكي  ماأ�سوٌر  اأي�سحك 

���س��اِل وي��ن��دب  حم����زوٌن  وي�سكت 

لقد كنُت اأوىل منك بالدمع مقلة

ول��ك��ّن دم��ع��ي يف احل����وادث غ��اِل

فال�شاع������ر �لفار�س هن������ا غريب �شجني، 

ينطبق عليه قول »تاأبّط �رس�ً«:

ني�ص االأ ن�����ص  االأ الوح�سة  ي��رى 

ثّم فجاأة تقف �أمام نافذته حمامة تهدل، 

فخاله������ا تبكي وتن������دب و�أج������رى معها ذلك 

�حلو�ر �ملوؤثر.

- �أما �ل�شاعر �لذي جتاوز كّل ما قيل �أو 

ميكن �أن يقال فهو �ملعري �إذ قال من ق�شيدة 

يف »�شقط �لزند« يرثي فيها )فقيهاً حنفياً( 

– كما هو و�رد يف �لديو�ن:

رويدًا الهواء  يف  ا�سطعت  اإن  �رْش 

العباد رف���ات  ع��ل��ى  اخ��ت��ي��ااًل  ال 

الرحب �ساِح هذي قبورنا متالأ 

ف���اأي���ن ال��ق��ب��ور م���ن ع��ه��د ع����اِد؟

ربَّ حل���ٍد ق��د ���س��ار حل���دًا م���رارًا

����س���داِد ���س��اح��ٍك م��ن ت��زاح��م االأ
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ودف�����������نٍي ع����ل����ى ب����ق����اي����ا دف������نٍي

ب���������اِد م����ن ق�����دمي ال����ع����ه����وِد واالآ

خ��ف��ف ال������وطء م���ا اأظ������نُّ اأدمي

ج�����س��اد ر�����ص اإال م��ن ه���ذه االأ االأ

ال��ع��ه��د ق����دم  واإن  ب���ن���ا،  وق��ب��ي��ٌح 

ج��������������داِد ب��������������اِء واالأ ه����������واُن االآ

كرث  هذه �لفكر �ملم�شة، وهذه �ل�شور �الأ

ع�شاب ل������و تتبعها �لقارئ  �شغطاً عل������ى �الأ

ح�س برغبة �أكيدة يف �لهرب من  ه������ا الأ ومتالأ

هذه �لدنيا، ولو �حتار �إىل �أين مي�شي!.

ر�س،  - �إذ� كان �ملع������ري ق������د �لت�شق باالأ

و�أح�������س مبا ت�شمه �أو مبا �ختلط برت�بها من 

�أج�شاد بن������ي �لب�رس، فدعا �لنا�س �إىل �حرت�م 

جد�د..  باء و�الأ ر�س كرماً لقد�شية �الآ هذه �الأ

ن�شان  ف������اإنَّ »�بن �لرومي« الم�������س م�شكلة �الإ

ن�شاين،  �حلّي، فاأثار �ل�شعي������ف �إح�شا�شه �الإ

ذى و�ملوؤذون نقمته  أثار �الأ وم�شاعره �لنبيلة، و�

فو�ش������م �لعدو�ن و�لظل������م بانحطاط �لهمة، 

و�شق������وط �خلل������ق، وو�شف بال�������رسف �لعمل 

عمى«.  و�لك������د.. يف ق�شيدته »�حلم������ال �الأ

فقال: 

راأي���������ُت ح�����ّم�����ااًل م���ب���ني ال��ع��م��ى

ال����وه����ِد ويف  ك���������م  االأ ي���ع���رث يف 

حم���ت���م���اًل ث����ق����اًل ع���ل���ى ظ���ه���ره

ت�������س���ع���ف ع����ن����ه ق��������ّوة اجل����ل����ِد

ب������ني ج�������م�������االٍت واأ�����س����ب����اه����ه����ا

م�����ن ب���������رٍش ن�����ام�����وا ع�����ن امل���ج���ِد

�����ه�����م ي���������س����دم����ه ع�����ام�����دًا وك�����لُّ

ع���م���ِد ب������ال  ال������ل������ِب  ت�����ائ�����ه  اأو 

وال���ب���ائ�������ص امل�����س��ك��ني م�����س��ت�����س��ل��ٌم

ع���ب���ِد م������ن  ل����ل����م����ك����روه  اأذٌل 

ول���ك���ن���ه ذاك،  ارت���������س����ى  وم�������ا 

اجل����ه����ِد اإىل  م  ال������ل������وؤ م�����ن  ف�������رَّ 

���س��ع��ف��ه ع���ل���ى  احل���م���ل  اإىل  ف�����ّر 

م�����ن ك����ل����ح����ات امل�����ك�����رث ال�����وغ�����ِد

مها �بن  �إنه������ا م�شكلة �إن�شانية حق������اً ج�شَّ

عني. م�شكلة  �لروم������ي حتى غدت ماثل������ة لالأ

�ملجتم������ع �ل������ذي ال يكفل �لعاجزي������ن وذوي 

عم������ى م�شكون  ن�شان �الأ �لعاه������ات. ه������ذ� �الإ

ب�شعور �لكر�مة و�حرت�م �لذ�ت حيث ال مفّر 

له م������ن �أحد خيارين �إم������ا �أن يعمل ويك�شب 

أو يتحمل �أذى �لنا�س �ملادي  عي�شه بجه������ده، �

وىل حيث: هما �أمر�ن  و�ملعنوي. و�خت������ار �الأ

�أحالهما مر.

- ف������اإذ� ما �نتقلنا من �مل�رسق �إىل �ملغرب 

ندل�س طالعتنا يف �شعر  وجزنا عدوته �إىل �الأ

�شعر�ئه �ش������ور ومالمح �إن�شاني������ة ر�ئعة كنا 

مثلة، لكننا �شنختار ما  ن������وّد �أن نعّدد منها �الأ

دب. ق�شيدة  نظنه �أروع ما خلّفه لنا ذلك �الأ

»�جلبل« البن خفاجة.
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�جلبل.. �لكتل������ة �لهائل������ة �جلاثمة فوق 

ر�������س، حّولها �ل�شاع������ر �إىل �إن�شان  �ش������در �الأ

عاطفي �شفاف ي�شت�شعر ماأ�شاته. بل ماآ�شيه، 

وي�شورها مبعاناة �شعبة قا�شية، فتبثه �شكوى 

أليمة تكاد زفر�تها تالم�س وجوهنا وقلوبنا  �

بلغ������ة مطو�ع������ة �شل�شة ت�شتجي������ب لعو�طف 

ألفاظ و�شور  �ل�شاعر فتمده مبا ي�ش������اء من �

ودالالت:

اب����ة ب���اذخ واأرع�������َن ط��م��اح ال����ذوؤ

ي��ط��اول اأع��ن��ان ال�����س��م��اء ب��غ��ارب

عمائم �سود  الغيم  عليه  يلوث 

لها من ومي�ص الربق حمُر ذوائب

وق�����وٌر ع��ل��ى ظ��ه��ر ال���ف���الة ك��اأن��ه

بالعواقِب ُمفكٌر  الليايل  ط��وال 

اأ�سخت اإليه وهو اأخر�ص �سامت

ى بالعجائِب ثني ليل ال�رشُّ فحدَّ

هارب ملجاأ  كنُت  كم  اأال  وق��ال: 

ت���ائ���ب ت���ب���ت���ل  اأواه  وم�����وط�����ن 

ّوب وك���م م���ّر ب��ي م��ن م��دل��ج وم����وؤ

وق����ال ب��ظ��ل��ي م���ن م��ط��ٍي وراك���ب

دى فما كان اإال اأن طوتهم يُد الرَّ

واألوت بهم اأيدي النوى والنوائب

واإمنا دمعي  ال�سلوان  غي�ّص  وما 

نزحت دموعي يف فراق ال�سواحب

و�أم�شك ع������ن �لتعليق على ه������ذ� �ل�شعر 

�لذي يفي�س �إن�شانية كي �أدع للقارئ فر�شة 

�حل������و�ر مع������ه و�ال�شتمتاع مب������ا ر�أى و�أح�س 

وتخيل.

- لقد �شاق حديثي جبل �بن خفاجة �إىل 

جبل �شوقي..

»جبل �لتوباد«. لكنَّ �شوقياً ال يُنطق جبله 

ب������ل ي�شتعري خيال »جمنون ليل������ى« وذكرياته، 

وعو�طفه، فيقول عل������ى ل�شان �ملجنون حتى 

ليختلط على �لقارئ: هل هذ� �ل�شعر ملجنون 

ليلى حقاً �أم هو ل�شوقي:

ج���ب���ل ال���ت���وب���اد ح���ي���اك احل��ي��ا

ورع�����ى ����س���ب���ان���ا  اهلل  و�����س����ق����ى 

ف��ي��ك ن��اغ��ي��ن��ا ال���ه���وى يف م��ه��ده

ور�����س����ع����ن����اه ف���ك���ن���ت امل���ر����س���ع���ا

ك����م ب��ن��ي��ن��ا م����ن ح�������س���اه اأرب����ع����ًا

رب����ع����ا وان���ث���ن���ي���ن���ا ف���م���ح���ون���ا االأ

ال�����رم�����ل ف��ل��م ن���ق���ا  وك���ت���ب���ن���ا يف 

وعى ال��رم��ل  وال  ال��ري��ح  حتفظ 

مل ت�����زل ل��ي��ل��ى ب��ع��ي��ن��ي ط��ف��ل��ة

اإ���س��ب��ع��ا اإاّل  اأم�������ص  ع���ن  ت����زد  مل 

�أال يرى �لقارئ معنا �أن �شوقياً متّكن من 

مالم�شة �إح�شا�ش������ات �لفتى �لعا�شق، و�إحياء 

ذكريات������ه �لعذب������ة �لقا�شية مع������اً بر�شم تلك 

�للوح������ة �لطفولية م������ن �لذكريات يف ح�شن 
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�شيلة  ن�شاني������ة �الأ �جلبل؟. ه������ذه �ملالمح �الإ

�لتي ت�شل حا�رس �شعرن������ا �لعربي مبا�شيه، 

وحتك������م ما بينها م������ن �أو��رس قوي������ة خالدة 

حملها »حممد عبد �لوهاب« باأحلانه �لعذبة 

ذ�ن و�لقلوب. �إىل �الآ

آخ������ر من �شعر�ئن������ا دخل ذ�ت  - بع�������س �

ن�شان دخوالً قا�شياً م�شنياً، ورحل عربها  �الإ

رحلة قا�شية منهكة، وحمل همومها �ل�شعبة 

بع�������س مو�ط������ن �لطبيعة حيث �نف������رد بها 

ي�شومه������ا م������ن عنائه �ل�ش������يء �لكثري، فبدت 

أً  أ �ل�شعر- �مر� �لطبيع������ة لر�ئيها –وهو يق������ر�

منه������كاً الهث������اً يُ�شيع من �لف������زع مبقد�ر ما 

ي�شت������در من �ل�شفق������ة. ومثال ه������ذ� »بدوي 

�جلبل« يف ق�شيدته »�ل�رّس�ب«؛ ومنها:

ويح ال�رشاب على ال�سحراء ُت�سلمه

تيِه اإىل  تيه  م��ن  ال�سمر  رمالها 

ي������زّور امل�����اء ل��ل�����س��ق��ي��ا، ول��ه��ف��ت��ه

في�سقيِه يحنو  منهٍل  اإىل  ى  حرَّ

جال النمري، فما ابتلت جوانحه

م��ن ال��ن��م��ري، وال اب��ت��ل��ت م��اآق��ي��ِه

�ساحكة ل��ل��رك��ب  خ����دٌع  اأي���اُم���ه 

لياليِه القا�سي  وللعدم  �سخرًا، 

اأال ميل ال�رشاب الغمر وحدته؟

ت��ن��ّدي��ِه؟ ن��ع��م��ي  اإىل  ي��ح��نُّ  اأال 

قدر يدي  يف  اأ�سريًا  عليه  لهفي 

مي��ي��ت��ه ك�����لَّ ل���ي���ٍل ث����م ي��ح��ي��ي��ِه

هذي مراعيه ُعطٌل من ب�سا�ستها

مراعيه ال��راع��ي  ل�سبابة  حنت 

تُ������رى!. ه������ل كان »بدوي �جلب������ل« يعني 

ب�رس�ب������ه ما نعنيه نح������ن يف قولنا �لذي �شبق 

أم �إّن �ل������ذي عن������اه ه������و �رس�به  بي������ات؟. � �الأ

�خلا�س، و�ل�شحر� �شحر�وؤه، و�للهفة لهفته. 

أ�شئلة رمبا ��شتدعاها قوله: �

هيمان. لهفان. ال ماأوى لوح�سته

ويه كوان يوؤ قلبي الذي و�سع االأ

أ�شتطيع �أن  - وم������ا دمت يف �لطبيعة فال �

أغ������ادر قبل �أن �أدعو �لق������ارئ معي لي�شتمتع  �

بالق�شي������دة »�ل�شنفوين« �خلال������دة. ق�شيدة 

»�لنه������ر �خلال������د« لل�شاعر »حمم������ود ح�شن 

�إ�شماعي������ل« ولعل������ي �أن�شح������ه ليبحث عنها 

في�شتم������ع �إليها ملحنة بذل������ك �للحن �حلامل 

�لر�ئع وذلك �لغن������اء �لد�فئ �لذي ي�شيع من 

خاللهما »حممد عبد �لوهاب« جو�ً �إبد�عياً 

ن�ش������ان عن نف�شه وهو  �إن�شاني������اً يغفل فيه �الإ

�شارح مع �ل�شعر و�للحن و�لغناء:

اخل�������ي�������اُل زاُده  م�����������س�����اف�����ٌر 

وال�������س���ح���ر وال���ع���ط���ر وال����ظ����الُل

ي���دي���ه يف  وال�����ك�����اأ������ص  ظ�����م�����اآن 

واحل�����������ّب وال�������ف�������ّن واجل������م������اُل
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����س���اب���ت ع���ل���ى اأر������س�����ه ال���ل���ي���ايل

و�����س����ّي����ع����ت ع����م����ره����ا اجل�����ب�����اُل

ال������دي������ارا ي����ن���������س����ُد  ي��������زل  ومل 

وي�������������س������األ ال����ل����ي����ل وال�����ن�����ه�����ارا

م�����اِن ي������ا واه���������ب اخل�����ل�����د ل�����ل�����زَّ

غ���������اين ي�����ا ����س���اق���ي احل�������ّب واالأ

ودع��ن��ي وا���س��ق��ن��ي  ا�سقني  ه���ات 

اجل�����ن�����اِن يف  ك����ال����ط����ري  اأه�����ي�����م 

����س���ّط���ك اجل���م���ي���ِل ����س���م���ع���ت يف 

م�����ا ق����ال����ت ال������ري������ُح ل��ل��ن��خ��ي��ِل

ي��غ��ن��ي اأم  ال������ط������رُي  ي���������س����ّب����ُح 

وي���������������رشح احل�����������ّب ل���ل���خ���م���ي���ل

����س���ب���اي���ا اأم  ت����ل����ك  واأغ�������������س������ٌن 

�����س����ي����ِل �����رشب����ن م����ن خ����م����رة االأ

آخ������ر هذه �ل�شمفوني������ة �لر�ئعة �لتي  �إىل �

ت������كاد تخت�رس ق�ش������ة �لنيل كلّها م������ع �إن�شان 

�لو�دي يف حلنها �خلالد.

أبو ري�شة« ف�شاحب �للوحات  - �أما »عمر �

لو�ن �لتي  ن�شاني������ة �ملده�شة �لز�خ������رة باالأ �الإ

ميزجه������ا �ل�شاعر برب�عة حت������ى لتغدو وكاأن 

كاًل منه������ا حتم������ل لونني فقط يرم������ز�ن �إىل 

و�شع������ني متقابلني يج�ش������د�ن ماأ�شاة من نوع 

خا�س. ول�شوف نكتفي      –هنا- بلوحة من 

لوحاته �لعدي������دة، وهي ق�شيدته »�أوغاريت« 

ثار وبثها ما يف نف�شه،  �لتي ��شتنطق فيها �الآ

ماء �شكو�ها وحديث  و�نتزع من حجارتها �ل�شّ

�لع�شور، ووقف باأطالله������ا �ل�شحيقة �لقدم 

على �أط������الل �أمته �حلا�رسة ف������كاأن �لتاريخ 

ما بارح ب������اب �شانعة �حل�ش������ار�ت، مبدعة 

بجدي������ة و�لفلك وو��شع������ة قو�نني �ملالحة  �الأ

�لبحرية و�ملو�نئ:

م������ا ُت�����ب�����������رشي�����ن؟. ت�����اأم�����ل�����ي!.    

م������ا ت���������س����ع����ري����ن؟. ت����ك����ّل����م����ي!.

ال����������رب����������ُع رب�������ع�������ك ف����ان����ث����ن����ي       

ع����ط����ف����ًا ع����ل����ي����ه و�����س����ّل����م����ي!.

ت����ن����ك����ر         اإن  ت������ن������ك������ري������ه  ال 

ب��������ع��������د ط�������������������ول جت������ّه��������������������ِم

ب���ن���ي���ك        م�������ن  ف�����ي�����ه  ي������ب������َق  مل 

ِم �������س������وى ال������ط������ي������وف احل������������وَّ

وبعد �أن يذكرها مبا�شيها �ملجيد �لر�ئع 

يلتفت لي�شاألها �شوؤ�الً قا�شياً مم�شاً، ويجيبها 

أمّر: �إجابة �أق�شى و�

تتب�سمي!. مل  النظراِت  كئيبة  اأراِك  مايل 

هذا الذهول ينّم عن ذاك اجلوى املتكتم.

فمي يخذلني  ويكاد  اأن��ا  من  ي�ساأُل  ويكاد 

جم��اد مثلك واقف يف ماأمتي اأنا يا ابنة االأ

املبهِم!. امل�ست�رش  البعيد  املا�سي  روع��ة  يا 

امليتم ظالل  يف  اليتيمة  واغ�س�َص  األقاِك. 

عودي اإىل حرم الغياهب واهجعي! لن تندمي

❁    ❁    ❁
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- وكم ه������و منا�شب �أن نختم حديثنا عن 

ن�شانية مبقتطف من كتاب  هذه �لنفحات �الإ

�مل�شت�رسق �لرو�شي �لعظيم »كر�ت�شكوف�شكي« 

»مع �ملخطوطات �لعربية«:

لي������ايل  ويف  حتيطن������ي.  »�ملخطوط������ات 

�ل�شهاد، ووق������ت �ملر�س حني ت�شيب �حلمى 

أ�شي، ح������ني ال ي�شتطيع عقل������ي �أن يتحكم  ر�

باأفكاري حتت�شد �ملخطوطات حويل بتو��شع 

كاأمن������ا ه������ي خائف������ة، فتق������رتب من������ي على 

��شتحياء، فاأ�شمع يف رفرفتها �أ�شو�تاً هادئة 

ألن تبتع������د عنا؟ �أتذكر  أمل تن�شنا؟ � تنادين������ي: �

كيف �أعدتنا �إىل �حلي������اة؟. ولكن �أعطيناك 

ثمن ذلك م�شاعف������اً. �أتذكر كيف كنت تقبل 

علينا يف �شاعات هم������ك وتعبك؟ لقد مل�شت 

�شدق������اء �ملخل�شني �لذين  يف �شفحاتن������ا �الأ

يتلقون������ك د�ئماً ب�شعادة و�رسور. �إّن كثري�ً من 

�ل�شخ�شيات قد خرجت من �شفحاتنا وكاأنها 

أيتها ر�أي �لعني«. دت �أمامك ور� حّية، وجت�شَّ

الهوام�ش:

1- اخلليع من خلعته القبيلة وطردته

املعيل: كثري العيال.

املراجع:

�رصح املعلقات للزوزين.          -1

دي�ان عنرتة.       -2

دي�ان الفرزدق.                   -3

دي�ان ابن الرومي    -4

�شقط الزند للمعري    -�

ندل�ض- للدكت�ر ج�دة الركابي.   �شعر الطبيعة يف االأ  -�

اأغاين الك�خ لل�شاعر حمم�د ح�شن اإ�شماعيل.  -�

دي�ان بدوي اجلبل.               -8

دي�ان عمر اأب� ري�شة.     -9

10- يتيمة الدهر للثعالبي.          

11- مع املخط�طات العربية- كرات�شك�ف�شكي.
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• يع������رف �لد�فع ب�شكل عام بالتغري �حلا�شل يف تو�زن �جل�شم �لذي يحدد 
أكانت و�عية �أو غري  �لعمل عل������ى �لتقليل من هذه �لتغري�ت �لد�خلية �ش������و�ء �

و�عية لل�شخ�س �إذ� كانت مكونة من عو�مل مكت�شبة �أو غري مكت�شبة، وح�شب 

قول فرويد »�إن �لر�شا هو ما تهدف �إليه كل �لدو�فع وال ميكن حتقيق �لر�شا 

�إاّل بالق�ش������اء على حالة �لتنبيه يف �أ�ش������ل �لد�فع ذ�ته، فاإذ� كان �لر�شا يعني 

أي�شاً وب�شكل  بالنهاية �إ�شباع �لد�فع بق�شد �إعادة �لتو�زن لل�شلوك فاإننا نقرر �

مكانة العمل يف التنمية

باحثة يف الرتبية وعلم النف�ص.

العمل الفني: الفنان مطيع علي.

❁

˜

❁
هام �شباطشهام �شباطهام �شباطشهام �شباطششهام �شباطهام �شباط ش�شش�ش��
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مطل������ق �أن ور�ء كل �شلوك د�فعاً �أو عدد�ً من 

�لدو�فع،

ن�شاين هو حم�شلة ل�شخ�شية  و�ل�شلوك �الإ

تعم������ل ككل وفيها كل ما تنط������وي عليه من 

عنا�رس ومركبات ودو�فع وقدر�ت ومع هذ� 

فاإننا نرى ب������اأن �ل�شخ�شية ه������ي تفاعل مع 

�لبيئ������ة �الجتماعية �لتي حتي������ط بنا، وهي 

ذ�ك �لنظام �لكامل من �مليول و�ال�شتعد�د�ت 

�جل�شمي������ة و�لفعلية �لتي تعترب مميز�ً خا�شاً 

أ�شلوبه  للف������رد. و�لتي يتح������دد مبقت�شاه������ا �

�خلا�������س يف �لتكي������ف م������ع �لبيئ������ة �ملادي������ة 

و�الجتماعي������ة، وللدو�فع مهام يجب �أخذها 

بعني �العتبار لي�شتطيع �لفرد �أن يتكيف مع 

حميط������ه، بطريقة ت�شعره بالر�شا عن �لنف�س 

وهي على �ل�شكل �لتايل:

• ور�ء كل �شلوك �جتماعي د�فع.
ألو�ن من  • �لد�ف������ع �لو�ح������د ي������وؤدي �إىل �

فر�د. �ل�شلوك تختلف باختالف �الأ

ألو�ن خمتلفة  • �لد�فع �لو�حد يوؤدي �إىل �
م������ن �ل�شلوك لدى �لفرد نف�ش������ه تبعاً لوجهة 

أو للموقف �خلا�س به »�خلارجي«. نظره �

• �ل�شل������وك �لو�حد قد ي�شدر على �شكل 
دو�فع خمتلفة.

• �لتعب������ري عن �لدو�فع يختلف من ثقافة 
خرى. الأ

ن�ش������اين يندر �أن ي�شدر عن  • �ل�شلوك �الإ
د�فع و�حد.

• قوة �لدو�فع �الجتماعية و�شكلها تعترب 
�أمر�ً فردياً.

• �لد�فع يعدل �لغر�ئز يف �شوء �لتوقعات 
�الجتماعية.

• �لد�فع يهدف �إىل حتقيق �أهد�ف �لفرد 
و�جلماعة.

• من نافلة �لقول ن�شتخل�س باأن للدو�فع 
وظيف������ة حمف������زة مقوي������ة ووظيف������ة لتوجيه 

أ�شا�س ه������ذه �لوظائف يبدو  �ل�شل������وك وعلى �

�لد�فع حمركاً د�خلي������اً يتمثل مبجموعة من 

�شار�ت ح������ول حالة معينة للحاجة جتربنا  �الإ

على �أن نعمل، وثاني������اً �لدو�فع توجه عملنا 

�إىل ه������دف معني ينبغي حتقيقه وذلك بتاأثري 

�لقيم �الجتماعي������ة و�لظروف �لثقافية �لتي 

يعي�شها �لفرد وبتجربته وخربته.

ولكن جند باأن هناك �ختالف بني �لنا�س 

بع�شهم مع بع�س من حيث م�شتوى �لطموح 

ويق�ش������د بهذ� �مل�شتوى �ل������ذي يرغب �لفرد 

أو �مل�شت������وى �لذي ي�شع������ر �لفرد  يف بلوغ������ه �

باأنه ميكنه �أن ي�ش������ل �إليه حينما يجتهد يف 

أه������د�ف حياته و�أهد�ف ن�شاطاته  �أن يحقق �

�ليومية، ويعت������رب م�شتوى �لطم������وح مقيا�شاً 

أو �لف�شل مبا يتعلق  يحكم به مدى �لنج������اح �
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ن�شان �إىل  عم������ال �ليومية �لتي ي�شع������ى �الإ باالأ

حتقيقه������ا، وال �شك باأن هن������اك عالقة قوية 

بني �لدو�ف������ع و�ل�شخ�شية وم�شتوى �لطموح 

ل������دى �لفرد. وال نن�ش������ى �أن ت�شور�ت �لفرد 

عن نف�شه يحتويها م�شت������وى �لطموح، يقول 

»لوين ودميبو« ترتبط درجة طموحات �لفرد 

�رتباطاً وثيق������اً بفكرة �حرت�م �جلماعة �لتي 

يعي�س فيها ولذلك يتعاظم �الحرت�م و�حرت�م 

�ل������ذ�ت حينم������ا ينج������ح �لف������رد يف �أن ي�شل 

مل�شتوى طموحاته و�لعك�س �شحيح �أي ينكم�س 

�الحرت�م يف حالة �لف�شل.

وق������د يكون �أحيان������اً �لطم������وح �أعلى من 

م�شت������وى �لعم������ل في�شبح �لعم������ل مماًل وقد 

يك������ون �أدنى من������ه فيوؤدي ذل������ك �إىل �لف�شل، 

ويتغذى م�شتوى �لطموح������ات من م�شدرين 

حتى نحققه:

1- طريق������ة �لتعام������ل م������ا ب������ني �لفرد 

و�ملهمة، وحركية �لن�شاط �لذي يتخذه �لفرد 

يف حتقي������ق �ملهمة ويف ه������ذ� �ملجال تبني �أن 

م�شتوى �لطم������وح يرتف������ع وينخف�س ح�شب 

جناز على م�شتوى �لطموحات. موقع �الإ

2- طريق������ة تعام������ل �لفرد م������ه زمالئه: 

وهذ� ما يغذي م�شت������وى �لتوقعات �حلركية 

وحركي������ة �لت�رسفات �لتي يقوم بها �لفرد يف 

عالقاته مع �لغري.

• وترى �ملالحظات و�لتج������ارب �لعلمية 
أو  �أن م�شتوى �لطموحات يتغري ح�شب ف�شل �

جناح �لفرد يف حتقيق �أهد�فه، و�لنجاح من 

�شاأنه �أن يرفع هذ� �مل�شتوى.

خر: • حاجة الفرد اإىل االآ

يرى �لعلماء باأن ه������ذ� �لد�فع من �أقوى 

ن�ش������ان ويظه������ر يف ميل  �لدو�ف������ع عن������د �الإ

�لف������رد �إىل �النتماء �إىل جماعة للعي�س بينها 

و�ال�شرت�ك معها يف ن�شاطاتها وكذلك �شعوره 

بال�شيق �إذ� ف�شل عنه������ا، و�إن وجهة �لنظر 

ن�شان ال ميكن  �حلديثة تقول ب������اأن �شلوك �الإ

أ�شا�س �إ�شباع �لدو�فع �لبيولوجية  فهمه على �

من ماأكل وم�رسب وجن�س فح�شب �إمنا �لو�قع 

�الجتماع������ي يخلق حاجات قد تكون يف مثل 

�شا�شية  فاعلي������ة �حلاج������ات �لبيولوجي������ة �الأ

ورمبا �أكرث منها.

ن�شان عن �آخر قطعة خبز  وقد يتخلى �الإ

نه وطني  يف بيته وال يتخلى عن معتقد�ته الأ

نه يحبه..�إلخ. �أو عن عمله الأ

�شكال من �ل�شل������وك تف�رس على  ه������ذه �الأ

أ�شا�������س �ملجتم������ع و�لثقاف������ة ولذل������ك ال بد  �

للمجتمعات مهما كان �شكلها �أن تعتمد على 

�لتعا�ش������د و�التفاق ومن هن������ا ال بد من �أن 

ن�شان  �شئلة �لتالية: ما هي طبيعة �الإ نهتم باالأ

�شا�شية؟ ما هي  كفرد؟ وما هي حاجات������ه �الأ
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ن�شان كفرد �جتماعي وكيف يت�شل  طبيعة �الإ

باملجتمع؟

�إن وج������ود �لف������رد يف عم������ل جمدي وال 

يتنا�ش������ب م������ع قدر�ت������ه وال يحق������ق هدف������ه 

�الجتماعي ي������وؤدي �إىل ع������دم �الرتياح و�إىل 

�لتخلي عن �ملهمة �لتي هو يف �شدد �إجنازها 

يقول »ت�شي�������س« �إن �مل�شنع يحقق وظيفتني: 

وظيف������ة �قت�شادي������ة تكمن يف �إنت������اج �ل�شلع 

ووظيف������ة �جتماعية تكم������ن يف خلق وتوزيع 

ن�شانية بني �لعاملني. و�شائل �الرتياح �الإ

• قيمة العمل من الناحية االجتماعية 

بالن�سبة للفرد:

�إن معن������ى �أن يعي�س �لف������رد هو �أن يعمل 

لكي ين������ال مكافاأة �جتماعية مث������ل �لزمالة 

م������ن و�ملكانة، و�أحياناً حتقيق  و�الحرت�م و�الأ

نا« باحل�شول على �ل�شيطرة  �لعمل حاجة »�الأ

خرين. فر�د �الأ و�لتفوق على �الأ

• �أي �أن �لعمل يف مكان و�حد متجان�شني 
مت�شاووين يدفعنا �إىل �لتفاعل معهم. ومن مل 

يجد �لقب������ول يف جماعة �لعمل يوؤدي به �إىل 

ن�شان �لذي ي�شعر بحب  �لف�شل يف عمله، و�الإ

خرين له يف عمله ي�شعر ذلك بالر�شا عن  �الآ

خرين وي�شعر �لفرد بالطماأنينة  نف�شه وعن �الآ

مان وهذ� ما يدفعنا �إىل �لقول باإن دو�فع  و�الأ

�لفرد �لعامل تكت�ش������ب �أهمية كبرية بنظرته 

نح������و �لعم������ل �إذ ال ي�شعى �إىل �مل������ال وال �إىل 

�إمالء �لفر�غ فح�شب �إمن������ا �إىل تاأكيده على 

�رسورة �إ�شباع حاجاته �لنف�شية و�الجتماعية 

و�لتي نلخ�شها فيما يلي:

• �حرت�م �لذ�ت �لتي غالباً ما ت�شعى �إىل 
حتقيق طموحات �لفرد �لعامل.

• �حتالل������ه ملكان������ة �جتماعية من خالل 
عمله.

• �شعور �لف������رد بامل�شوؤولي������ة جتاه نف�شه 
و�أ�رسته وجمتمعه و�فتخاره مبهنته.

• �إح�شا�ش������ه م������ن خ������الل عمله ب������اأن له 
قيمة �جتماعي������ة باعتباره عن�رس�ً فاعاًل يف 

جمتمع.

• اأما الدوافع االقت�سادية للعمل:

أيهم������ا �أقوى �لد�فع  �شا�س � على ه������ذ� �الأ

أم �لد�ف������ع �الجتماعي للعمل؟  �القت�ش������ادي �

أيهم������ا يوؤث������ر يف �شخ�شية �لف������رد �أكرث كي  و�

يجعله �أكرث فعالية يف �ملجتمع؟!

تعترب �لدو�فع �القت�شادية ل�شلوك �لعمل 

دو�فع خارجية وتتمثل يف �حلو�فز و�لهبات 

�ملادي������ة ومنه������ا �ملالية على وج������ه �لتحديد 

كونها و�شيلة لتلبية حاجات تقع عموماً على 

ن�شانية  م�شت������وى مرتفع يف ه������رم �لدو�فع �الإ

وتوؤكد در��شات كثرية �أن �لك�شب �ملادي يذكر 

كثري�ً كونه عاماًل مر�فقاً للعمل �ملبذول.
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ولق������د دل������ت در��ش������ة 

مهات  »يارد« �أن 48% من �الأ

�لعام������الت م������ن �لطبق������ة 

�ملتو�شط������ة يعملن من �أجل 

للمجتمع،  خدم������ة  تقدمي 

للبقاء  حاجاتهن  وير�شني 

خري������ن  �الأ �شحب������ة  يف 

�أن �لعم������ل يعطيهن  كم������ا 

ذو�تهن،  لتحقي������ق  فر�شة 

باأن  وهناك در��ش������ة بينت 

أة تخ������رج للعمل حتت  �ملر�

�إحل������اح �ل�شغط �النفعايل 

ل�شعوره������ا بالوح������دة �أكرث 

�شغط  خروجها حتت  من 

�حلاج������ة �القت�شادية هذ� 

بالدو�ف������ع  يتعل������ق  فيم������ا 

بالن�شبة  أم������ا  � �القت�شادية 

للدو�فع �الجتماعية فاإن �لعمل يوفر مكانة 

�جتماعي������ة للعام������ل، و�لعمل يجن������ب �لفرد 

�لوق������وع فري�شة �ل�شع������ور بالتعطل �لوظيفي 

ذلك �ل������ذي يق�شد به حرمان �لذ�ت من كل 

عمل، كم������ا �أن �لتعطل نف�شه حاف������ز�ً �شلبياً 

نه يف�شله عن جمتمعه »حالة  يخافه �لفرد الأ

ن�شان �ملتقاعد«. �الإ

اأما عن الروح املعنوية ودوافع العمل:

هن������اك در��ش������ات كثرية تطرق������ت للروح 

جر  �ملعنوي������ة ودو�ف������ع �لعمل فنج������د �أن �الأ

وم�شت������وى �لعمل وعالقته بالر�شا عن �لعمل 

و�ل�شن وم������دة �لبقاء يف �لعم������ل لها دور يف 

�ل������روح �ملعنوية، و�إن م�شتوى �ملهنة له عالقة 

بال������روح �ملعنوية ففي م�شتويات �لعمل �لعليا 

ترتفع �لروح �ملعنوية، كما �أن �لدخل �ملرتفع 
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خذ  يرتبط بالر�شا �ملرتفع عن �لعمل، مع �الأ

بع������ني �العتبار �أن �لروح �ملعنوية تختلف من 

خر باخت������الف �أدو�رهم �ملهنية، وقد  فرد الآ

وجدت در��شات �أخرى: �أن من �أهم �لعو�مل 

م������ن حيث �ش������دة تاأثره������ا بال������روح �ملعنوية 

من يف �لعم������ل، �لتعوي�س،  هي �ل�شع������ور باالأ

فر�س �لرتقي، فو�ئ������د �لعمل �ملادية. �إخبار 

�لعم������ال باأهمية �أعماله������م. و�خلال�شة من 

هذ� �أن م�شتوى �ل������روح �ملعنوية هو حم�شلة 

و�شبب لعدد مت�شابك من �لعو�مل �لفيزيقية 

و�لعك�������س  و�الجتماعي������ة،  و�ل�شيكولوجي������ة 

أنه �إذ�  �شحيح بالن�شبة لهذه �لنتيجة مبعنى �

�نخف�شت �لروح �ملعنوية قلت مدة �لبقاء يف 

�لعمل و�زد�د غياب �لعامل عن �لعمل، و�إذ� 

كانت �لروح �ملعنوي������ة عالية وظروف �لعمل 

�شعب������ة يبقى �لر�ش������ا عن �لعم������ل موجود�ً 

أو �لفرد باحلب  وخا�شة عندما ي�شعر �لعامل �

و�النتماء و�لت�شجيع.

وال بد لذلك باأن نوؤكد �أن بع�س �لعو�مل 

�ملوج������ودة يف حياة �لف������رد �الجتماعية مثل 

أو  باء � أو تدخل �الآ �لتوجيه و�خلرب�ت �لعلمية �

�شدقاء  مناق�شة �لق������ر�ر بني جمموعة من �الأ

وكذل������ك �ملردود �ملادي وغريه������ا يلعب دور�ً 

ن�ش������ان ملهنته ويف دفعه  كب������ري�ً يف �ختيار �الإ

نحوها وكذلك تلعب دور�ً يف زيادة �إنتاجيته 

يف ميد�ن �لعم������ل/ ففي نطاق �لتوجيه نحو 

�ملهنة بني �ل�شب������اب قام كل من )ب غولدم- 

غول������وب( ببحث ب������ني �ل�شباب ع������ن دو�فع 

�ختي������ار �ملهنة فكان �أعالها تاأثري �لو�لدين- 

�شب������اب بالن�شبة  و�لك�شب �مل������ادي- �أعلى �الأ

لهذه �لدر��شة.

هذ� كله �لذي قلناه عن �ملهنة و�ختيارها 

و�لطموح وم�شتو�ه وعو�مل �ختيار �ملهنة كله 

نوؤم������ن به ولكن نظرياً فاأين �ملهنة على �أر�س 

�لو�قع؟!!

العرب���ي؟ فيم���ا  �سبابن���ا  • ماه���و ح���ال 

الدرا�س���ة.  بع���د  وم���ا  بالدرا�س���ة  يتعل���ق 

واختياره���م للمهن���ة والعم���ل والر�س���ا ع���ن 

من..؟ ذواتهم وال�سعور باالأ

هناك در��ش������ات م�شتفي�ش������ة يف �لوطن 

�لعربي در�شت و�قع �ل�شباب وم�شتوى �لبطالة 

�لذي و�شلو� له لق������د جرت �أبحاث و�أبحاث 

در�شو� فيها عل������ى م�شتوى �جلن�شني يف كثري 

من بل������د�ن �لوطن �لعربي وج������دو� فيها �أن 

حاملي �ل�شهاد�ت �لعليا عاطلون عن �لعمل 

نهم مل يجدو� �لفر�س �ملنا�شبة  �أو معطل������ون الأ

و�لعم������ل �ملنا�شب ل�شهاد�ته������م �لعليا ولذلك 

وجد �لعاطلون عن �لعمل منهم من �لغ�شب 

و�ل�شك������وى و�لتباكي على �شن������و�ت عمرهم 

أ�شكال �لن�شال �ل�شيا�شية  �ملهدورة و��شتعارو� �
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للتعب������ري عن مطالبهم وم�ش������ري�ت �حتجاج- 

��رس�ب عن �لطعام- م�شري�ت- حما�رس�ت- 

وتعترب حركة حامل������ي �ل�شهاد�ت �لعليا دون 

أن�شط �حلركات يف �ملغرب. عمل من �

أم������ا يف �ل�شعودية فهناك حو�يل 7مليون  �

 مليون فر�شة 
)5(

�أجنبي و�أجنبية ي�شتحوذون 

عم������ل مبعدة عن �ل�شباب �ل�شعودي وهذ� ما 

يف�رس �نت�شار �لبطال������ة ب�شبب ��شتقد�م هذه 

جنبي������ة. �إ�شافة �إىل �أن خمرجات  �لعمالة �الأ

�شافة �إىل �أن  �لتعليم تخالف �شوق �لعمل.باالإ

ر�ت������ب �ل�شعودي كبري ج������د�ً مقارنة بالعامل 

جنبي. �الأ

ردن ففر�������س �لعم������ل ن������ادرة  أم������ا يف �الأ �

وم�شتحيل������ة �أدخلت �ل�شب������اب يف دو�مة من 

أيام در��شته  حباط و�لياأ�س و�لتح�رس على � �الإ

و�لزم������ن �لذي ه������دره هب������اء ودون فائدة. 

ح�شائيات �لتي مت������ت تبني باأن  وح�ش������ب �الإ

أك������رث �لعاطلني عن �لعمل ه������و من �ل�شباب  �

وه������ذ� ما يول������د يف نفو�س �ل�شب������اب �لنقمة 

و�لغ�ش������ب على �ملجتمع وعل������ى �حلياة ككل 

حب������اط من كل �شيء حوله ويلجا  في�شعر باالإ

�إىل �لعزل������ة و�الكتئاب باحث������اً عن حل دون 

جدوى ويعترب �لعم������ل يف جمتمعاتنا �لعربية 

أة باعتبار  أك������رث �أهمية للرجل منه عن������د �ملر� �

جمتمعنا ذكوري ما ز�ل يرزح حتت �أن �لرجل 

هو �مل�ش������وؤول عن �لعائلة مادي������اً )م�رسوف 

والد..( من مهماته فقط  �لبيت- �لزو�ج- �الأ

أة مي�شورة مادياً. حتى لو كانت �ملر�

وال نن�ش������ى ب������اأن �لبطال������ة تفر�س على 

�ل�شباب �أوقات فر�غ قد متتلئ مبا هو خطري 

وخميف فق������د يلجاأ �لعاطل ع������ن �لعمل �إىل 

�نحر�فات �شلوكية كثرية كي يعي�س مع زمالئه 

ومب�شتو�ه������م وخا�ش������ة �إذ� كان������و� مي�شوري 

�حلال »�رسقات- �إدم������ان- تدخني- كحول- 

�نحر�ف جن�ش������ي- �رتياد �ملقاهي- �لوقوف 

يف �ل�شو�رع ملعاك�شة �لفتيات- �لنوم ل�شاعات 

طويلة- وال نن�ش������ى �أن نوعية �لدر��شة تلعب 

دور�ً يف �ختيار �ملهنة، يف �لدر��شات �لنظرية 

تك������ون فر�س �لعمل قليلة �أما بالن�شبة للّغات 

أو �لدر��ش������ات �لعملية فيكون �ملجال �أمامها  �

أ�شلفن������ا ح�شب �شوق �لعمل  أك������رب للعمل كما � �

ومتطلبات������ه ولذلك يلجاأ كثري م������ن �ل�شباب 

�لد�ر�شني للم������و�د �لنظرية �إىل �لعمل خارج 

نط������اق در��شته������م )يف �ملهن �حل������رة، دهان، 

حد�د، �شو�ق، بناء، م�شلح تلفزيونات..( من 

هذ� كله ن�شتنتج �أن �شغوط �لعمل توؤدي �إىل 

عدم �لر�شا عن هذ� �لعمل فكيف �إذ� مل جند 

أياً كان فتوقع ما هو �ل�شغط �لنف�شي  �لعمل �

�ل������ذي تعانيه عندما ت�شع������ر �أنك عالة على 

�أ�رستك وجمتمعك ونف�شك.
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اإذًا ما هو احلل براأينا:

مل يخطئو� عندما قيل باأن �لعمل عبادة. 

�لعمل �أخالق. �لعم������ل جناح. �لعمل �شعادة. 

م������ان و�ل�شعادة و�لر�ش������ا �إذ� مل يكن  فاأين �الأ

هناك فر�ش������ة للعمل ولل�شعور بقيمة �لعمل. 

هل يعن������ي كالمي هذ� �أن لي�������س هناك من 

�أمل؟! طبعاً ال.

لن�س���ع خمططًا ي�ساع���دين يف حل هذه 

امل�سكلة:

�أوالً يجب �أن نع������رف باأن جميع وظائف 

�ملجتم������ع تربط بينها عالق������ة جدلية »تاأثري 

أث������ر« و�أن �لتنمية لي�شت حتركاً �قت�شادياً  وتا

وال ناجت������اً وطني������اً �إجمالي������اً، ولكنها عملية 

بعاد �أكرث تعقيد�ً وت�شابكاً من  �شاملة متعددة الأ

رق������ام �القت�شادية، و�لبعد �لرتبوي  جمرد �الأ

و�لثق������ايف جانب منه������ا. وال تاأخ������ذ �لتنمية 

ن�شاين �لعمي������ق وال تنجح �إال من  معناه������ا �الإ

خالل دم������ج �ملعطيات �لرتبوية و�لثقافية يف 

�خلطط �لتي ت�شتهدف حتقيق تلك �لتنمية، 

ذلك وحده هو �ل������ذي يجعلها عملية تطوير 

تنموية نابع������ة من �لذ�ت، من د�خل �ملجتمع 

مر�عية خل�شو�شيت������ه �لثقافية �حل�شارية، 

آتياً من �خلارج لزعزعة  و�إال �عتربت حتوالً �

مة. و�لعن�رس �لب�رسي هو  �لقيم �لتقليدية لالأ

أد�ة هذه �لتنمي������ة. فلذلك يجب �أن  هدف و�

أ من �لرتبي������ة و�لتعليم بجميع عنا�رسها  نبد�

»مدخ������الت �لرتبي������ة« و�ش������والً �إىل �لتكامل 

و�لتب������ادل �لتنموي يف قطاع������ات �أو وظائف 

�ملجتمع يف �لبلد �لو�ح������د و�لبلد�ن �لعربية   

بد�ع     بعي������د�ً عن �لتوظيفات �لدعائية  �الإ

عالمية. و�الإ

�أي �لعم������ل ميد�نياً وعل������ى �أر�س �لو�قع 

مكانات �ملتاح������ة بدء�ً من �لرتبية  و�شمن �الإ

�لت������ي ه������ي عماد جمي������ع وظائ������ف �ملجتمع 

و�شوالً �إىل �ليقظة �لعربي������ة و�لتي عمادها 

ن�شان فلذلك يجب تاأمني �ملعرفة �ملنفتحة  �الإ

و�لعمل لكل فرد. وتوظيف �إمكاناته وقدر�ته 

بد�ع و�البت������كار و�إعطاء �حلريات  خلل������ق �الإ

خذ  خ������ر. »�الأ ف������ر�د لالنفت������اح عل������ى �الآ لالأ

ن�شان �لذي  �شالة و�لتجديد« فاالإ مببد�أي �الأ

يعمل يبدع وين�شط ويفكر ويبتكر �أما عك�س 

دمغة متوت وتتكا�شل وتتقاع�س  ذلك فاإن �الأ

خرين.  أد�ء و�جبها نحو نف�شها ونحو �الآ عن �

ولذلك فتحريك �لرتبية ووظائف �ملجتمع هو 

�شعدة  دعم للمجتمع و�لتنمية على جميع �الأ

وبذل������ك نبعده عن �لغ������زو �لثقايف و�لرتبوي 

أ�شلفنا �لعمل ن�شاط  �خلاطئ و�له�س. فكما �

وعك�ش������ه �إن�شان م�شتهل������ك للثقافة و�لتنمية 

بد�ع. متلقي منفعل ولي�س فاعل. و�الإ

ويكف������ي �أن نع������رف باأن �إتاح������ة �لفر�س 
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وتكافوؤه������ا �أمام �لنا�������س يف �لعمل كل ح�شب 

قدر�ته ه������ي م�رسوع �قت�ش������ادي ��شتثماري 

ن�شان غاي������ة �لتنمية وهو  ه������ام للتنمية. فاالإ

و�شيلتها.

املراجع:

�شيك�ل�جية املراأة العاملة، د. �شليم نعامة، اأ�ش�اء عربية للطباعة والن�رص، طرابل�ض.  -

ن�شاين، د.انت�شار ي�ن�ض. ال�شل�ك االإ  -

علم النف�ض الرتب�ي، د. فاخر عاقل.  -

م�ش���اكل ال�شل���ك ال�ظيف���ي يف اخلدم���ة املدني���ة، درا�شة تطبيقي���ة مقارنة عن تقري���ر مكتب العمل   -

الدويل.عر�ض واإعداد: �شاح الدين عبد العزيز حممد، مركز البح�ث، جامعة الدول العربية.

داب، جامعة  �شيك�ل�جية العمل والعمال »علم النف�ض احلديث«، د. عبد الرحمن العي�شلي، كلية االأ  -

�شكندرية. االإ

نتاج. د.�شليم نعامة. علم النف�ض يف ميادين العمل واالإ  -

ال�شحة النف�شية. د. م�شطفى فهمي، دار الثقافة، القاهرة، ��19م.  -

التكيف النف�شي، د.م�شطفى فهمي، مكتبة م�رص، القاهرة.  -

التعاي�ض مع �شغ�ط العمل، د.ج�ن بي- اأردن.  -

�شغ�ط العمل: د، عبد الرحمن بن اأحمد بن حممد هيجان.  -

من اأ�ش�ض الت�جيه املهني، د. عمر حممد ال�شيباين.  -
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ُذِكَر لل�شاعر �لدم�شقي )عدنان مردم بك( �شبع ع�رسة ق�شيدة دم�شقية يف 

ه������ذ� �لديو�ن �لدم�شقي �لذي جمعه و�رسحه )حممد �مل�رسي(. وهي ق�شائد 

تتفاوت طوالً ولكنها تّتف������ق بتناولها مدينة دم�شق مو�شوعاً هاماً. وهذ� يدلُّ 

ماكن فيها. على حبِّ �ل�شاعر ملدينته و �هتمامه بجزئيات �الأ

  و�ل�شاع������ر عدنان مردم بك ولد يف دم�شق �شن������ة /1971/م. وقد عمل 

حمامياً مل������دة �شبع �شنو�ت، ومار�������س �لق�شاء و�عتلى من�شب������اً هاماً، فاأ�شبح 

ال�شاعر عدنان مردم بك

ماكن الدم�شقية والأ

�ساعر وكاتب �سوري.

العمل الفني: الفنان علي الكفري.
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بر�م �شنة /1962/.   م�شت�شار�ً يف �لنق�س و�الإ

وق������د �ش������درت ل������ه ع������دة دو�وي������ن وعرف 

بامل�رسحي������ات �ل�شعرية. من دو�وينه )�شفحة 

ذكرى( )جنوى( )عبري م������ن دم�شق( نفحات 

�شامي������ة. ومن �مل�رسحي������ات �ل�شعرية )جميل 

بثينة( )غادة �أفامي������ا( )�لعبا�شة( )�حلالج(، 

)م�رسع غرناط������ة(، )ر�بعة �لعدوية(. وتويف 

بدم�شق �شن������ة /1981/. فه������و �شاعر غزير 

أنيقة ترفرف  نتاج، ل������ه ديباجة �شعري������ة � �الإ

باأجنحتها رقة �لعبارة ونقاء �ل�شورة، و�شدق 

�لتعبري و�ملوقف.. هناك �لكثري من �ل�شعر�ء 

و� عن حبهم  �ربَّ �لذي������ن و�شف������و� مدنهم وع�����

و�شوقهم وتعلقه������م بها، ولكنَّ �ل�شعر�ء �لذين 

تناول������و� �جلزئيات �لطريفة قلّ������ة و�شاعرنا 

و�ح������د منهم. �أط������ول �لق�شائ������د �لو�ردة يف 

أبياتها  �لديو�ن �لدم�شقي )ق�شيدة دم�شق( و�

أربعة وخم�شون بيتاً و�أق�رسها ق�شيدة )�أزقة  �

أربعة وع�رسون بيتاً.  أبياتها � دم�شق �لقدمية( و�

وكلُّ �لق�شائد تعن������ي بدم�شق وب�شكل مبا�رس 

ولكنن������ي �أحببت �لتوقف عند �لق�شائد �لتي 

تناولت جو�نب طريفة و�شور�ً جميلة حتيط 

مبعامل دم�شق.

آثارها  دم�شق �ملعروفة باأزقتها و�أحيائها و�

عرب�لتاريخ �شدت �ل�شاعر �إليها بحنان. وعربَّ 

عنه������ا بدفء و�عتز�ز، ت�شعف������ه نف�س �شفافه 

و�شاعري������ة مقتدرة عل������ى �لت�شوير و�لتعبري 

ن������ه ميل������ك عد�شة ق������ادرة عل������ى �لتقاط  الأ

�جلو�ن������ب �خلفي������ة، و�لتي تخف������ي ور�َءها 

�لكث������ري من �جلمال و�ملعاين معاً ولذلك نر�ه 

ي�شقط عليها من �لتاريخ ما يجعلها مرتبطة 

باحلا�رس..

هذ� �ش������ارع �لن�رس �مل�شه������ور يف دم�شق. 

�شو�ق  طها وتتمرك������ز فيه �أهم �الأ حيث يتو�شَّ

و�لدو�ئ������ر و�ملر�ف������ق �لعام������ة وعن������ه تتفّرع 

�ل�ش������و�رع �لهامة، ي�شفه �ل�شاعر عرب �رسيط 

من �لزمان: �س91

ب���دا ����س���ا����س���ٍع م�����ا  ت������ط������اَوَل يف 

������َق ي�������س���م���ُخ ع�����رب امل�����دى وح������لَّ

ه��ا ال��ذك��ري��اُت ���س��ح��ائ��ُف ت��ن�����رُشُ

ف���ت���ث���ِم���ُر م����ن دوِن��������ه ع�����س��ج��دا

جانبيه ع��ل��ى  م���ا����صٍ  وُي����ْزِه����ُر   

وارت��������دى �����س����اب����ٍغ  يف  �����َح  ت�����و������سَّ

ثم يلتفت �إىل �حلياة �جلميلة �لناب�شة يف 

هذ� �ل�شارع:

م���ط���اٌف ب����ِه ل��ل��ه��وى و ال�����س��ب��اب

ُي���ْف���َت���دى ُح�����ُل�����ٍم  م����ن  رفَّ  وم�����ا 

ت���ط���وُف احل�������س���اُن ب����ِه ي��وَم��ه��نَّ

ع���دا م����ا  اأو  دبَّ  م����ا  ول���ل�������س���وِق 

وي���ع���َب���ُق ث���غ���ٌر ب��ط��ي��ِب ال���وع���وِد

ال�سدى ورج����ُع  ال���ن���داُء  فيحلو 
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ي������ٌد ب����ي����ٍد ت���ل���ت���ق���ي ع�����ن ه���وى

واأخ�������������رى ل�����������س�����وٍق ت�����ه�����زُّ ي����دا

وي�شتح�رس �ملا�ش������ي �ملجيد لهذه �ملدينة 

�لعريقة:

ف��ي��ب��ع��ث م����ا غ�������اَب م����ن غ���اب���ٍر

��ِت��دا ��ه��ا حَمْ ���س��ح��ي��ٍق ي��ط��وُل ال�����سُّ

وحت�سب )م��رواَن( دون احلديد

َددا ��وؤ وال�����سُّ امل��ج��َد  ج���َرْت تقن�ُص 

ب��َن��ْت ���س��اخم��ًا م��لء ع��ني ال��زم��ان

ُّ امل���ح���بَّ وي�����س��ق��ي ال���ِع���دى ُي�������رشِ

�������ة م�����ن دوِن��������ِه ح�������بَّ خ����ي����ال االأ

���دا ���ٍب ُم���ْن�������سِ ي�������س���رُي مب���ْخ���َت�������سَ

وت����ب����ع����ث م�����ا ف�������ات م�����ن غ����اب����ٍر

دا ����س���ح���ي���ق وت����ن���������رش م������ا ب��������دِّ

فال�ش������ارع مفّكرة للذكري������ات وملهم لبث 

ف������كار فيبدو متح������ّركاً يف �لزمان و�ملكان  �الأ

آه �ل�شاعر.. وعل������ى مقربة من �شارع  كم������ا ر�

أ �شوق �حلميدية، وهو �شوق حماذ  �لن�رس يبد�

حلائط قلعة دم�شق وميتُّد من غربي �جلامع 

موي �رسقاً �إىل قرب �لق�رس �لعديل غرباً.  �الأ

وه������و �شوق جت������اريٌّ م�شق������وف، تعر�س فيه 

�مل�شنوع������ات �لدم�شقي������ة �لعريق������ة. و�شفه 

�ل�شاع������ر بثالث������ة وثالثني بيت������اً �أحاطت به 

مه م�شّعاً  كما يحي������ط �ل�شو�ر باملعت�شم. فقدَّ

م�شيئ������اً يع������جُّ باحلركة و�حلي������اة وكاأنه رئة 

دم�شق ومتنف�س �أهلها و�لو�فدين: �س 339

عقدوا له زبر احلديد عمائمًا 

��ق ح��امل��ا ف��م�����س��ى ب���ق���ادم���ٍة ي��ح��لِّ

فهو ي�شري �إىل �شقفه ثم يتوقف عنده على 

مدى �لتاريخ:

��َع��ف��اِت��ِه ت��ت��ق��ادم ال��دن��ي��ا ع��ل��ى ���سَ

وت���راُه م��ن غ��ري احل���وادث با�سما

���س��اَب��ْت م���ف���اِرُق���ُه ومل ت�����رَزْح َل��ُه

ب��راأ���صٍ واجما ق���دٌم ومل ي��ط��ِرْق 

ثبات������ه و��شتم������ر�ره ثبات ملدين������ة عريقة 

و�شعب عنيد. ثم ي�شفه:

اِط ومل يكن �سوق تطاَول كال�رشِّ

وهو ال�رشاُط يروُع يومًا غا�سمًا

َع اجلميَع، وكلُّ �سخ�صٍ جاَءه و�سِ

���س��امل��ا اأو  امل���ع���اف���ى ظ����اف����رًا  ع�����اَد 

الكواكِب منهاًل  ُزَم��ُر  به  وج��َدْت 

اد اجلاثما نقع ال�سدى و�سفى الفوؤ

وي�شف������ه حديثاً وما به من �إ�شاءة جميلة 

الفتة:

��َن��ْت ���س��وٌق ب��ن��اِر ال��ك��ه��ُرب��اِء ت��زيَّ

ق با�سما ُي�����رْشِ اأط���واُق���ُه، ف��اأه��لَّ 

���س��ط��َع��ْت ث��واق��ب��ُه ب��ن��وِر ث��واق��ب

جتلو الدجى، وتزوُد لياًل قامتا

اَدُه  ��ب��ي��ُب ب��ه ف��خ��ال ف����وؤ ُف����نِتَ ال��لَّ

�����ا راآه��������ا واه���م���ا م����ن ن�������س���وٍة مَّ
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��مُّ رح��اُب��ُه م��ا ك��ان ي���دري م��ا َي�����سُ

عامَلا اأم  متجرًا  العري�سُة  وه��ي 

بهذه �للغة �لب�شيطة و�جلمل �الن�شيابية 

��شتط������اع �ل�شاعر �أن ينقلن������ا معه �إىل �ل�شوق 

تاريخاً وحا�������رس�ً، نبتاع ون�شاهد وكاأننا معه 

يِّ �شاعر،  وه������ذه مقدرة فتّي������ة ال تتو�ف������ر الأ

ومن�ش������ي ب�شحبة �ل�شاع������ر �إىل �أزقة دم�شق 

زقة �لتي تروي حكاية تاريخ  �لقدمية. هذه �الأ

و�شعب، وتلخ�س ع������اد�ت جمتمع، �حلجارة 

فيه ت�شمع وتتكل������م، ت�شحبك وتعطيك دفء 

�مل������كان و�لذ�كرة هذ� م������ا يقوله �ل�شاعر يف 

ق�شيدته )�أزقة دم�شق �لقدمية( �س 101.

ل����ل����ذك����ري����اِت ه����واج���������صٌ َت�������ِرُد

��ُد ول����واع����ٌج يف ال�������س���دِر حت��ت�����سِ

����س���رُي اجل��������دوِد ب���ك���لِّ ُم����ْن����َع����َرٍج

������ِق������ُد ت�����زك�����و ب��������اأع��������راف وَت������تَّ

�����ق�����ٌة وب��������ك��������لِّ زاوي���������������ة ُم�����َع�����لَّ

����ِرُد ت����طَّ ال�������س���م���ع  ل���ب���ط���ول���ٍة يف 

ه����ا ِع������رَبٌ ت���ل���ك امل�����ع�����اِه�����ُد م����ل����وؤ

ع��ن ح�����رِشه��ا ي��ع��ي��ا ب��ه��ا ال��ع��دُد

ث������م يدعون������ا ل�شحبته وه������و يتاأمل هذه 

زقة �لتي �أوحت له بالكثري: �الأ

ْح������ُت ط�����ريف يف ج��وان��ب��ه��ا �������رَشَّ

ُم���ْن���َع���ِق���ُد ف���������اِق  وال���ل���ي���ُل يف االآ

وخ��ب��ا ب���َك���ْل���َك���ٍل  راَن  ���ْم���ُت  وال�������سَّ

�����س����وٌء ن���ظ���ي���ُم ج����م����اِن����ِه َب������َدُد

وعلى ال�سماء من الدجى �سحٌب

ب�����ا َزَب������ُد ���ا����س���ٌة وع���ل���ى ال�����رُّ ج���يَّ

ت�����س��م��ع��ه��ا احل�������يِّ  يف  ن�����اأم�����ٌة  ال 

ي���خ���ُد واخ���������ٍد  اأو  �����س����ام����ٍر  م�����ن 

)�لناأمة: �ل�شوت(، )وخد: �أ�رسع(. 

ويبدو �النك�شار عل������ى نف�شه وهو يتاأمل 

من خالل ربطه �ملا�شي باحلا�رس:

َجٍر �سَ على  ل��وى  الن�سيُم  حتى 

ُد ج����ي����دًا، ون�����ام ال����ف����يء، وال�������رَبَ

ي���ٍد ق�����دَّ  ال����ت����اري����َخ  اأرى  ف��������اإذا 

ج����������داِد حت��ت�����س��د وم�����واك�����ُب االأ

بي������ات تك�شف �شيئاً م������ا يكابده  ه������ذه �الأ

�ل�شاعر وهو �لذي �أحب دم�شق على فطرتها 

وطبيعتها دون �أن متُّ�شها يُد �لتغيري �ملفاجئ 

أباح للهدم �أن يفعل ما  �لذي �لتهم كل �شيء و�

أينما كان. ي�شاء و�

نبقى ب�شحبه �ل�شاعر، وهو يجول بنا يف 

ه �لظالم ويح�شنه  أزّقة دم�ش������ق �لقدمية يلفُّ �

�للي������ل كم������ا ح�شن �ملدين������ة بعد نه������ار من 

�ل�شخ������ب و�ل�شجيج �لذي يقلق ويبعث فينا 

�ل�شجر، وكاأنه يقول لنا:

ة وبعٌد نف�شيٌّ وهذ� ما  لكلِّ ق�شيدة ق�شَّ

أر�ه فقال: �س 111 �

ع�سف الليًل يف الف�ساِء البعيِد

���س��وِد الب�سيطة  م����ْلِء  ب��غ��وا���صٍ 
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ك���ُع���ب���اٍب ����س���ا����س���ع  وت�����رام�����ى يف 

ت���رتام���ى اأط����ب����اُق����ُه ع���ن وع��ي��ِد

اأف�����ٍق وق����ت����ام ال�����ظ�����الِم يف ك�����لِّ 

ي��������������رتاءى ك�������ب�������ريٍق م����ع����ق����وِد

جناٍح حت��ت  دم�سُق  وا�ستكاَنْت 

ِل����ظ����الٍم ع���ل���ى ال�������ورى م�����دوِد

ب�شط �ل�شاعر جناح مفرد�ته 

علينا، وهياأنا لتقّبل هذ� �لظالم 

�ل������ذي قّدمته مف������رد�ت خا�شة 

خيَّم������ت على �لق�شي������دة. ومييل 

�ل�شاع������ر �إىل �ملقارن������ات �لتي ال 

يطرحها ب�شكل جماين فال توؤدي 

�لغر�س منها.

َن���ِع���َم���ْت دوَن�������ُه دم�������س���ُق ب��ف��يٍء

للُهجوِد وا�ست�سَلَمْت  ظ��الٍل  من 

وت�����ب�����اَرْت ج���ح���اف���ٌل م����ن ظ����الٍم

����س���ع���وِد يف  وت���������ارًة  ن���������زوٍل،  يف 

وت�������راَءْت دم�����س��ُق خ��ل��َف ِن��ق��اٍب

م���ن ج�����الٍل ل���غ���اب���ٍر م���ن ج����دوِد

وي������ربز �ل�شاعر جمال دم�ش������ق يف �لليل. 

وهو ليل من�شوٌد ومرغوب للمتعبني من عناء 

�لنهار.

طريفًا دم�����س��ق  يف  ال��ل��ي��َل  جت���ُد 

اجلديِد بالطريِف  العنَي  َيْبَهُر 

ب�����اأري�����ج رداوؤه  ط����ي����ب����ًا  ف���������اَح 

ووروِد و����س���و����س���ٍن  اأق����������اٍح  ِم�������ْن 

جت���ُد ال�����س��م��َت ���س��ارب��ًا ب��ج��راٍن

دون ل��ي��ٍل اأط��ب��اق��ُه م��ن ح��دي��ِد

ال��ت��اري��ُخ ه��م�����ُص ن�سيٍد ودم�����س��ق 

���ف���اِه اخل���ل���وِد ع���ب���ق���ريٍّ ع��ل��ى ����سِ

ي���ا ب�����الدي وم����ات����راُب����ِك ع��ن��دي

ب��زه��ي��ِد ي���ك���ن  ومل  ب���رخ���ي�������صٍ 

علينا �أن نغو�������س ور�ء �ل�شطور و�لقو�يف 

لرنى جم������ال �ل�شعر وعمق �ملع������اين و�لقدرة 

عل������ى �لتخيل �ل������ذي ال يتو�رى عن������ا بعيد�ً 
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وه������ا هو ياأخذنا على لي������ايل دم�شق يف عام 

/1960/. يرّق�������سُ لنا ب������ردى ، ويحيي يف 

يام �خلو�يل  نفو�ِشن������ا �أجمل �لذكريات عن �الأ

لدم�شق �لو�دعة: �س 96

���َب���ًة �������سَّ م�����دَّ ال�����ظ�����الُم ي������دًا خُمَ

�����س����واِق ت��رت��ع��ُد م���ن ع��ا���س��ِف االأ

وَح���ب���ا ي���ُب���ثُّ دم�������س���َق ���س��ب��وَت��ُه

ب��ل�����س��اِن ����س���وٍق ل��ي�����ص ي��ق��ت�����س��ُد

����رَيًا وي���ق�������صُّ م����ن اأ������س�����واِق�����ِه �����سِ

اأح�������ُد غ�����اب�����ر  يف  ي���ح���ِك���ه���ا  مل 

ويقرتب منا �أكرث لريين������ا دم�شق �ملزد�نة 

و�ملتوَّجة باجلمال و�حل�شن:

��ْت دم�����س��ق ُغ���الل���ًة ع��ج��ب��ًا َل��ي�����سَ

اأف������واُف������ه������ا م������ن ق���������امِت َزَب���������ُد

ت ح���وا����س���ي���ه���ا م���رف���رف���ًة  َ ُن�����������رشِ

َزَرُد ������ه������ا  وك������اأنَّ ������ع������ْت  وجت������مَّ

���ْل���َب���َب���ة راح������ت دم�������س���ق ب����ه جُمَ

������ِرُد َي������طَّ وال�����ل�����ي�����ُل  زاخ����������ٍر  يف 

ك�����س��ف��ي��ن��ٍة ب���ال���ق���ار ق���د ُط���ِل���َي���ْت

ن������������واُء وال�������ربُد ي����رم����ي ب���ه���ا االأ

وم������ا �أجمل هذه �ل�شورة لدم�شق �حلاملة 

�جلميل������ة �لت������ي �أح�شن �ل�شاع������ر �شياغتها، 

ألب�شها رد�ًء من �ل�شور �حليَّة: و�

األ���َق���ْت دم�����س��ُق ي����دًا ع��ل��ى كتٍف

����ي����ِل وا����س���ت���ب���ك���ْت ي������ُد وي�����ُد ِل����لَّ

وغ����َف����ْت ب��ح�����س��ن ال��ل��ي��ل ح��امل��ًة

ول������ُد ح���������س����ِن����ِه  يف  ������ه������ا  وك������اأنَّ

��ه��م��ا اجل������وى زم���ن���ًا ق���ل���ب���ان ���س��فَّ

يف ق��ل��ب��ه��ا ال���وج���ُد ال����ذي ي��ج��ُد

ف��ُي��ْط��ِع��ُم��ه��ا امل��ا���س��ي  اإىل  ت���رن���و 

م�����ا������صٍ اأغ���������رُّ و��������س�������اِرٌم َف��������ْرُد

وال���ل���ي���ُل ����س���مَّ ي����دي����ِه يف َوَل������ٍه

����س���مَّ ال���������روؤوِم ل��ه��ا ج�������صٍ ي��ِف��ُد

�شاعرنا ي�شّخ�س �للي������ل ودم�شق ويبعث 

فيها نب�س �حلياة، ويقدر على ربط �ملا�شي 

�رس�ر يف  �أغلب ق�شائده  باحلا�رس مع �شبق �الإ

�لتي وردت يف �لديو�ن �لدم�شقي.

يتف������ّرد �ل�شاعر )عدن������ان مردم بك( عن 

بقيَّة �ل�شعر�ء مبو�شوعاته �لتي �قرتب منها 

يف دم�شق، وعاي�شه������ا ورمبا عا�رسها بروحه 

وروؤيته، فهو �شباق يف و�شف دم�شق �لقدمية 

أزقته������ا وو�شف �للي������ل يف دم�شق وها هو  و�

ي�شف �شور دم�شق وقد حملت ق�شيدته هذ� 

�لعنو�ن -�شور دم�شق- ونظمها عام /1957/ 

أنه يريد  أبياتها �ثنان وثالثون بيتاً. ويقيني � و�

�أن يق������ول فك������ر�ً وروؤى �إىل جانب �ل�شعر. يف 

فرتة ع�شيبة على �شورية و�أمتنا ودم�شق هي 

مويني. �س 341 عا�شمة �الأ

امل��روءِة �سارمًا ِمْن ِغمِد  ْدَت  ج��رَّ

ل��ت�����س��وَن اأع��را���س��ًا وت��دف��ع ظاملا

هذ� �ملطل������ع �لقوي ب�شياغت������ه و�لعذب 

باإيقاعه و�لبعي������د يف معناه �شيو�شلنا �إىل ما 

يريده �ل�شاعر:
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ك���ّرات���ه���ا يف  ����������اُم  يَّ االأ ُت���ث���ْل���ِم  مل 

قائما امل��ك��ارم  بيد  م�����رشب��ًا  ل��ك 

امل��ط��ام��ِع اأذرُع  ح��ي��اَل��ك  ق�����رشْت 

الغا�سما امل��غ��رَي  واأع��َي��ْي��َت  ْت،  ُم���دَّ

فم������ا �شور دم�شق �إال تاري������خ ل�شعب و�أمة 

باء  جتلى فيها �ل�شمود، وحتلت باملروءة و�الإ

عرب م�شرية تاريخها: 

تالًة خُمْ ��َق��ْت  وَح��لَّ ذراَك  ط��اَل��ْت 

��ق ب��اخ��ت��ي��اٍل حاملا ك��ال��ن�����رِش ح��لَّ

��ه��ا اأِن����َف����ْت جم�����اورة ال���رثى  ف��ك��اأنَّ

ب��اأب�����س��اٍر جت���وُب معاملا ��َم��ْت  ف�����سَ

تيهها م���ن  خم���ت���ال���ًة  ���َع���ت  وت���رفَّ

عاملا ال�سحائب  ب��ني  ل��ه��ا  تبغي 

وام���ت���دَّ رك���ُن���ك ك���امل���ن���ارِة ع��ال��ي��ًا

يختال من �سلِف ويوِمئ با�سما 

فال�ش������ور �ش������رية وتاريخ وحكاي������ا �أجماد 

ترويها حجارته �لظماأى.

مرقومٌة �سحيفٌة  اجل��دوِد  رَيُ  �سِ

عظائما ُتثرُي  َفْت  َع�سَ بعظائٍم 

ل��غ��اب��ٍر ذراك  ِم����ْن  رك����ٍن  ك����لِّ  يف 

قائما ث  ي��ح��دِّ ��ٍب  ُن�����سُ على  راٍو، 

خياَله البعيد  املا�سي  من  واأرى 

خلَف احلجارة، كاحلجارِة جاثما

�سافرًا ُت��ْرب��َك  حياَل  اأط��لَّ  ما�صٍ 

�سخائما  ا�ستثار  و  دمعًا  فاأ�ساَل 

لواعجًا الزماِن  على  تهيج  رَيٌ  �سِ

نائما وت��وق��ظ  اأ���س��ج��ان��ًا  وت��ث��رُي 

خري ه������و بي������ت �لق�شيد وهو  �لبي������ت �الأ

�حلام������ل ملقولة �لق�شي������دة �لتي مل تتخل عن 

جمالية �ل�شعر وبر�ع������ة ��شتخد�م مفاتيحه 

�ل�شحرية.

وهناك جانب ب������ارز يف ق�شائد �ل�شاعر 

�لت������ي تق������رتب من مع������امل دم�ش������ق �لطبيعية 

في�شفي عليها جم������االً وعبقاً حالالً بقدرته 

على �لو�شف �لذي يلتم�س فيه �أماكن �جلمال 

ويعدنا ملالم�شته ب�شتى �حلو��س �لتي تب�شط 

يفء فتنتها علينا ها هي دم�شق �لتي �شحرت 

لباب مبائها وخ�رستها ياأخذها من جانب  �الأ

�آخر، يلتقط لها �شورة يف �خلريف فيقول يف 

ق�شيدته )�خلريف يف دم�شق( وهي ق�شيدة 

جميلة باإيقاعها. �س 188 

ُمَقُل اخلريِف على الرثى جتري

ب�������دم�������وٍع ث�����اك�����ل�����ٍة ع����ل����ى ق����رِب

َت����ْن����َه����لُّ ن���ا����س���ج���ًة، ول���ي�������ص ب��ه��ا

ت���ف���ري ول������وع������ٌة  �������������صُّ  مُيِ داٌء 

ت����زَخ����ُر يف م�����س��ارب��ه��ا وال����ري����ح 

ج�������زِر ويف  م���������دٍّ  يف  ك�����ال�����ي�����مِّ 

�ساحبٌة وْه���ي  ت��وِم��ئ  وال�سم�ص 

��ف��ِر ِم������ْن خ����دِره����ا ب����اأن����ام����ٍل ���سُ

ت���رن���و مب��ق��ل��ِة ُم�����ْوَج�����ٍع ُك���ِح���َل���ْت

����ْه����ِد وامل�������رِّ اأج������ف������اُن������ُه ب����ال���������سُّ

�إنن������ا �أمام بر�عة يف �لو�شف �لذي تّوجه 

هذ� �لت�شخي�س للطبيعة فتبدو �إن�شاناً علياًل 
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حلَّت عليه �ل�شيخوخة، و�أحاطت به �لهموم:

مرتع�ٌص ح���وا����صِ  االأ وال��ن��ه��ُر يف 

ْكِر �سُ من  ي��ِدفُّ  النزيَف،  يحكي 

وال���غ���ي���ُم اأرخ�������ى م����ن غ���الِئ���ِل���ِه

ُط�������َررًا ع��ل��ى ال��ك��ث��ب��اٍن وال��ق��ف��ِر

ى ف�سكا ال�������رشُّ ال��غ��م��اُم م���ن  َم����لَّ 

النهِر ى، وح��ن��ا على  ال�����رشُّ ب���رَح 

ت����اَه����ْت دم�������س���ق ب���ه���ا وع����اوده����ا

���ل���ُف امُل��������ِدلِّ ي��ت��ي��ُه م���ن ك��رِب ����سَ

ِق��َدٍم ح��داُث من  االأ بها  َفْت  َع�سَ

����دًا ل���ه���ا ب������ح������وادٍث ُن���ك���ِر َح���������سَ

مل ُي��ْط��ِغ��ه��ا َت������َرٌف، وم���ا وَه���َن���ْت

ق�������دٌم ل���ه���ا ي����وم����ًا ع���ل���ى ُع���������رْشِ

يف ك������لِّ م���ن���ع���ط���ٍف ب���ه���ا ِع���ظ���ٌة

ُت������روى، وَم���ْل���َح���َم���ٌة م���ن ال�����س��ع��ِر

فخريف دم�شق خريف �أمة، �أحبَّ �شاعرنا 

�أن يغدق علينا من درر �لعرب و�لعظات. فما 

�خلريف وما فيه بعد �شباب ون�شاط وعطاء 

فر�د  �إال �إ�شقاط حل������االت �إن�شانية تنتاب �الأ

و�جلماعات. ولذلك حتتاج ق�شائده �إىل �أكرث 

من قر�ءة لن�شل �إىل �ملتعة و�لفائدة و�جلمال 

معاً فه������ذ� جبل قا�شيون �ل������ذي �قرتن ��شم 

دم�شق به وهو �جلبل �لذي يطل على دم�شق 

وغوطتها م������ن �ل�شمال وللدم�شقيني ذكريات 

حل������وة وفيه �لكث������ري من �ملقام������ات، وو�شفه 

�ل�شعر�ء ولكن �ل�شاعر �ختار �جلانب �لبديع 

و�لر�ئ������ع منه �أال وه������و �لثل������ج يف ق�شيدته 

)قا�شيون يف �لثلج( يف هذه �لق�شيدة �رتقى 

�لفن ل������دى �ل�شاعر، وبدت قدرته يف تطويع 

������ورة. فالن�سُّ حتمله  �للغ������ة �لو��شفة و�مل�شِّ

لغ������ة ت�شويرية لها دالالته������ا قد نظمها عام 

/1974/، ويب������دو ن�ش������ج جتربته يف �حلياة 

دب. �س 251 و�الأ

����ْل����َب����َب ب����امُل����ط����رِف ال�������وارِف جَتَ

ال���ع���ا����س���ِف ف���������ِق  االأ �����َق يف  وح�����لَّ

ت�����ط�����اَول م�����ن ����س���ل���ٍف ����س���اخم���ًا 

وم����ا ان���ف���كَّ يف ���س��ل��ِف ال���زائ���ِف

م�������ط�������ارٌف ل����ل����ث����ل����ِج م����ن���������س����ورٌة

الزاحِف حى  ال�سّ رك��ِب  ك��اأع��الِم 

ك�����س��ا )ق���ا����س���ي���وُن( ب��ه��ا ُع����ْرَي����ُه

ال�����������وارِف  ف���ي���ئ���ه���ا  يف  واأم������������رع 

َه�����ْت واأخ�����ف�����ى ب���ه���ا ����س���ل���ع���ًة ُن�����زِّ

ع���ن ال���ع���اِر م���ن ُل����وَث����ِة ال���ق���اذِف

ول����ل����ث����ل����ِج وث������ب������ُة م�������س���ت���اأ����س���ٍد

ٍف ع�������ازِف ���������������رَتِ �����ُة حُمْ ورق�����������سَ

ح����ال����ٍق  يف  ي�������س���ق���ُط  ت�����ن�����اَث�����َر 

�����َق ي����ه����ت����زُّ ك����اخل����ائ����ِف و������س�����فَّ

أم������ام مفرد�ت ت������دب فيها �حلركة  �إننا �

�ملادية و�لنف�شي������ة )رق�شة- وثب������ة- تناثر- 

لى �شاعرنا  أم������رع- �شّفق..( وال يتخَّ �أخفى- �

عن �لتاأمل وقر�ءة �حلال �لذي �شده بجماله، 

ولكن������ه مل ي�شتطع �إبعاده عن حلظات �ل�شفاء 

�لذهني فيتابع:
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م�������س���اِل���ٌك ك���ال���ل���ي���ِل اأط���ب���اُق���ه���ا

������ْت ب���ب���ه���رج���ه���ا ال����زئ����ِف  ت������دجَّ

ب����ي����ا�����صٌ وم������ا ف���ي���ه م�����ن ب������ارٍق

ي�������س���يء ����س���ن���اُه ع���ل���ى ال���ع���ائ���ِف

ث����������ُر امل���ب���نْي ب����ه ا�����س����ُت����ْغ����ِل����َق االأ

وال��وا���س��ِف ال��و���س��ِف  ع���ن  ودقَّ 

ت��ن��ط��وي ال���ل���ي���ُل ال  م����ط����اِرف����ُه 

وم�������ا ث�������مَّ ل���ل���ي���ل م�����ن ك���ا����س���ِف

احِلمى يحمي  ال�ساِم  على  اأق��اَم 

ع���اط���ِف  ����ِف����ٍق  ُم���������سْ اأٍب  ب����ع����نِي 

ن�شان مع  خ������ري يلتحم �الإ وبهذ� �لبيت �الأ

منت.  ق������وى و�الأ ر�س لي�ش������ّكال �ملعادلة �الأ �الأ

أر�ده������ا لنا �ل�شاعر دون  ه������ذه �ملعادلة �لتي �

غريها فالثلج يذوب، ويبقى قا�شيون �شاخماً 

رغ������م �لعو��شف، وي�شتمر �رسي������ط �لت�شوير 

�لذي يحف������ل بال�ش������ور �لر�قي������ة و�لبهيجة 

فال�شاعر �أخذ �شور�ً ور�شم لوحات دم�شقية 

امني  و�شاع كحال �لر�شَّ �شكال و�الأ مبختلف �الأ

�لت�شكيليني. دم�شق حا�رسة يف �شعره. يف كل 

أدبياً من  �لف�شول و�ملنا�شبات، وت�شكل معلماً �

دبية �لتي ت�شتح������ق در��شة �أعمق  جتربته �الأ

وخا�شة جتربة �ل�شع������ر �مل�رسحي. فالغوطة 

�لتي تغّنى به������ا �ل�شعر�ء لها حظٌّ من �شعره. 

�شكال  لو�ن و�الأ مها لوحة مزهرة بديعة �الأ فقدَّ

وهذه �لق�شيدة ت�شلح للغناء لعذوبة مفرد�تها 

ورقة قافيتها وروّيها، فيقول: �س 271

ُق خطرْت مبحبوِك الربيِع ت�سفِّ

املَتدّفُق َغْرُبُه  ُف  يع�سِ والفجُر 

َج��ْت مب��ط��ارٍف م��ن �سند�ٍص وت��ربَّ

ُق ُت�رْشِ الن�ساَرِة  من  تكاُد  عجٍب 

َق�������ْت ال���رب���ي���ُع وزوَّ ن�����س��َج  هلِل م���ا 

مُي��ن��اُه م��ن و���س��ٍي ب��ط��ي��ٍب َي��ْع��َب��ُق

)�لعذب: �لذهب و�لف�شة(.

ثم يبدي �إعجابه بعد و�شفه لكل معاملها 

من طري وماء وخ�رسة فيقول:

���ٍة اأب��واُب��ه��ا  ع��ج��ب��ي ل��ه��ا م��ن َج���نَّ

ُتْغَلُق ال  امل���دى  على  للوافدين 

��َح��ْت اأب���واُب���ه���ا ل��ل��واف��دي��ن ت��ف��تَّ

��ُق ف����اإذا اجل���م���وُع ب��ب��اب��ه��ا ت��َت��َدفَّ

دوَنها ُف  يع�سِ والنوُر  َنها  ُح�سْ يا 

يرتقرُق ج��رى  منهمرًا  كال�سيِل 

وال��روُح مثُل غمائٍم ع�سَفْت بها 

ُق ت�سفِّ ب��اجل��ن��اِح  ف���راَح���ْت  ري���ٌح 

فاإذ� ذكرت �لغوطة ح�رس نهر بردى مبائه 

�لرقر�ق ومنريه �ملن�شاب كن�شيد عذب:

ب���ردى ن�����س��ي��ٌد خ��ال��ٌد ع��ن غ��اب��ٍر

ت����اَه ال���زم���اُن ب���ه، وع����زَّ امل�������رِشُق

ودم��ُع��ُه الغوطتنِي  ج��ن��اَن  ى  غنَّ

من العج الذكرى ي�سيُل ويدُفُق

ن�سوٍة من  تنثني  اخلماِئُل  ف��اإذا 

ُق  ع��ج��ب��ًا وي��ه��زُج ُم��ْط��َل��ٌق وم��ط��وَّ

أم������ام هذه �للوحة �لفري������دة وهذه �للغة  �

�ل�شافي������ة ك�شف������اء طبيعتها يط������رق �ل�شعر 
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آذ�ننا يف �آخر ق�شيدت������ه ويذكر لنا تاريخها  �

و�أجمادها:

َعْت تقنَّ ب��احل��دي��د  ��ة  اأم��يَّ واأرى 

َت��ْع��َن��ُق امل���ك���اِرِم  مب�سماِر  وج����َرْت 

تقاطرْت الف�ساء  م��لُء  راي��اُت��ه��ا 

ُي��ْل��َح��ُق ال  ال���ذي  ال�سيل  ��ه��ا  وك��اأنَّ

م�سطورٌة مالِحٌم  الغوطتني  يف 

ن�����رٍش فيلُق ال����رثى ول���ك���لِّ  ف���وق 

أه������م لقط������ة تلك �لت������ي ��شطحبنا بها  و�

�ل�شاع������ر �إىل د�خل �لبي������ت �لدم�شقي �لذي 

زهار وله جمالياته  يهتم بالربك و�ل������زرع و�الأ

و�شحره فف������ي ق�شيدته )برك �ملاء يف بيوت 

م لها مبا يلي: دم�شق( وقدَّ

»كان������ت تق������وم يف و�ش������ط كل باح������ة من 

بيوت دم�شق �لقدمي������ة بركة ماء من �ملرمر، 

يتدف������ق ماوؤها هازج������اً مرثث������ر�ً، وتتحلَّقها 

أ�شجار �لليمون و�لن������ارجن و�لكباد« ونظمها  �

�شنة /1971/. وج������اءت �لق�شيدة يف �ثنني 

وثالثني بيتاً:

َه�������������َزٌج ل����ه����ا ي����ع����ل����و وي������َط������رُد

�������������ٍة َغ�����������ِرُد وك���������اأّن���������ه م�������ن رقَّ

����ّل����َق����ًة راَح����������ْت ن�����واِف�����ُره�����ا حُمَ

ب��������ق��������واِدِم ل����ل���������س����وِق ت���رت���ع���ُد

��ُب��ه��ا ����ْوِر حت�����سَ ع���م���ٌد م����ن ال����ب����لَّ

�����ِق�����ُد مب���������س����اع����ٍل ت�����زك�����و وت�����تَّ

���ِق���َل���ْت ع���واِر����س���ه���ا ك������اأنَّ ي���دًا ����سُ

���ُد ت���غ���ل���و ب����زخ����رف����ٍة وت���ق���ت�������سِ

���ه���ا ع���اِر����سُ وان����ه����لَّ  َه��������َوْت  واإذا 

ب���ُد ُن�����رِثَ اجُل����م����اُن، واأ��������رشُق ال���زَّ

�أهن������اك �أجمل من ه������ذ� �لو�شف �لبديع 

�ل������ذي يلتقط بري�شة ر�شاَّم ما يرى. ولكنهَّ ال 

أملاً  ي�شتطي������ع �إغفال �حلا�رس �ل������ذي يعت�رس �

ومعاناة فيقول فيها:

ِث�������َرًة ق�����اَم�����ْت ن�����واِف�����ُره�����ا ُم�������رَثْ

����َج����ْت ����س���ج���ن���ًا مل����ا جت���ُد وَت����َخ����لَّ

��رَيًا  ���سِ امل��م��دى  وَج���َرْت تنثُّ على 

ب������ُد ع����ن غ����اب����ٍر ����س���ف���ح���اُت���ُه االأ

ق����ي����ث����ارٌة ل����ل����م����اِء م�����ا َف����ِت����َئ����ْت

�����ِرُد َت�����طَّ ال�������س���م���ِع  اأن���غ���اُم���ه���ا يف 

رى ن�شج جتربة �ل�شاعر ومقدرته  �إين الأ

عل������ى تق������دمي ن�س متكام������ٍل، حب������ك حبكاً 

ته م�شاعر فيا�ش������ة يتحكم بها  متين������اً، وغذَّ

أ�شتعر�س  نب������ل �ملق�شد، وتقنية �ل�شع������ر، ومل �

ن مو�شوعاتها مطروقة  بقي������ة ق�شائ������ده، الأ

يف �لديو�ن �لدم�شقي وت�شلح ملو�شوع خا�س 

موي ونهر  ودر��شة عميقة كو�شف �مل�شجد �الأ

بردى ودمر و�لربوة.. وتبقى جتربته جديرة 

بالدر��ش������ة �مل�شتقل������ة �لو�فية عل������ى م�شتوى 

�خليال و�مل�شمون و�ل�شياغة..

¥µ
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- جذوره

در�ك هذه �حلقيقية �أن ن�شتعر�س  �لتخلف �لعلمي هو �لتخلف ذ�ته. يكفي الإ

�لدول �ملتخلفة و�لدول �ملتقدمة لكي ندرك ملاذ� حت�شب �لدول �لغربية ح�شاباً 

أو لل�شغط عليها �إن �أبدت  �رس�ئي������ل وال تب������ايل بالدول �لعربية �إال بنفطه������ا � الإ

مترد�ً؟

�شيعرت�������س كث������ري من �لقر�ء على ق������ويل هذ�، فهم يعرف������ون �أن �أ�شالفهم 

ن متخلفون؟ �جلو�ب جاهز عند  أ�شهم������و� يف �لتقدم �لعلمي، فلماذ� ه������م �الآ �

�لكثريين: �إنه �ال�شتعمار.

التخلف العلمي

آثارهاآثارهآثاره آثارهأ�سبابه،  آثارهأ�سبابه،  أ�سبابه، اأ�سبابه،  جذوره، 

كاتب ومرتجم �سوري.

العمل الفني: الفنان  حممد غنوم.

❁

˜

❁
تا�سيتا�سي حممد وائل الحممد وائل الأ
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لي�س بودي �أن �أنق�س هذه �ملقولة نق�شاً 

تاماً، ولكنني �شاأحت������دث عن دورنا نحن يف 

ه������ذ� �لتخلف: �أرجو �أن يع������ذرين �لقارئ �إن 

حتدثت ع������ن جتربة �شخ�شي������ة. فمنذ عدة 

�شنو�ت طلب من������ي �أن �أحتدث عن �لنه�شة 

�شالمي. لذلك �رسدت  �لعلمي������ة يف �لع�رس �الإ

ب�شيء من �مللل �ملعلومات �ملكررة عن م�شاعي 

�ملاأمون يف ه������ذ� �ل�شاأن وتعاون �مل�شلمني مع 

غ������ري �مل�شلم������ني يف خلق جو علم������ي، وبنيت 

بع�������س �لنماذج من ثم������ر�ت �لبحث �لعلمي 

ين مل  آخ������ذت نف�شي، الأ يف تل������ك �حلقبة. ثم �

أف������كاري عن هذه  �أكن وفي������اً ومن�شجماً مع �

فكار  �لنه�شة. فقد �أحجمت عن ذكر هذه �الأ

الأين جوبهت باال�شتنكار �ل�شديد من جمهور 

�حلا�رسي������ن يف حما�رسة �شابق������ة. فقد قلت 

آنذ�ك بكل �رس�ح������ة، �إن �لنه�شة �لعلمية ال  �

تتحق������ق �إال حني تخلق جمتمعاً علمياً، وهذ� 

م������ا مل يتحقق �إال على نط������اق �شيق جد�ً يف 

�شالمية. وكنت قد �أعطيت  زمن �حل�شارة �الإ

بع�س �لوقائع �ملوؤي������دة لكالمي. وكان بودي 

أن������وه �إىل �أن وز�رة �لثقافة ن�رست كتاباً يف  �أن �

�شت جملد�ت �شخمة عن �لعلماء يف �لع�رس 

�شالم������ي جتعل �لقارئ يتوه������م �أن معظم  �الإ

�شالمي������ة كانو� مهتمني  مو�طن������ي �لدولة �الإ

بالعلم ويتابعون �أخب������اره وهذ� غري �شحيح. 

أب������د�ً، لذلك �كتفي������ت، جرياً  ب������ل مل يتحقق �

مثلة. ولكي ال �أطيل  على عادت������ي، ببع�س �الأ

أتوجه بال�ش������وؤ�ل �إىل �أهل  يف �ل�������رسح دعوين �

�لعلم و�ملعرفة: كم م������ن �ملو�طنني يف �لقرن 

أو �لر�بع ع�رس �أو حتى �لقرون  �لثال������ث ع�رس �

أو �ل�شتة �لتالية عرف �أن �بن �لنفي�س  �خلم�شة �

�كت�شف �ل������دورة �لدموية �ل�شغرى؟ وكم من 

�مل�شلمني يف �لقرن �لعا�������رس �مليالدي علمو� 

أب������ا �حل�ش������ن �أحمد ب������ن �إبر�هيم �مللقب  �أن �

قليد�ش������ي وجد طريقة لكتابة �لك�شور يف  باالإ

�لنظام �لع�رسي؟ ملاذ� زعم جم�شيد �لكا�شي 

أنه �أول من وجد طريقة لكتابة  بعد400 �شنة �

أنه ال يعرف �أن  �لك�شور بالنظ������ام �لع�رسي، و�

أ تعلم  �أح������د�ً قد �شبق������ه �إىل ذلك؟ ملاذ� ب������د�

�لك�شور �لع�رسية يف بلدنا بعد دخول فرن�شا، 

أ�������رس كثريون يف حين������ه _وحتى �الآن_  و�

أنها من �خرت�ع رج������ل هولندي يدعى  عل������ى �

��شتيفن؟

قيل �لكثري عن غياب �ملوؤ�ش�شات �لعلمية، 

أنها مل تهتم  ولكن هذه �ملوؤ�ش�شات ُوِجدت، �إال �

�إال ب�شوؤون �لدين و�للغ������ة و�ملنطق و�لفل�شفة 

�إىل ح������د ما. وقيل �إن ع������دم �إقبال �مل�شلمني 

على طباعة �لكتب له �أثر يف هذ� �لتق�شري، 

أبي������ات �ل�شعر �لتي  ولكن مل������اذ� حفظت كل �

قيل������ت يف �ملا�شي �لبعيد، �أال يدل ذلك على 
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�هتمام �مل�شلمني بال�شعر وعدم �كرت�ثهم مبا 

يفعله �لعلماء؟.

عا�������س ثابت ب������ن قرة يف �لق������رن �لتا�شع 

�ملي������الدي، و�أتى بعده من �هتم بالريا�شيات، 

فه������ل ذك������ر �أحدهم �أعم������ال ثاب������ت بن قرة 

وتابعها؟ لي�س هذ� �ملث������ال وحيد�ً يف نوعه، 

فقد ندر �أن وجد باح������ث عربي �هتم بعمل 

م������ن �أعمال �أحد ممن �شبق������وه من �لعرب �أو 

�مل�شلم������ني، وال �أعرف �ش������وى مثال و�حد هو 

�ل�شمو�أل �ملغربي �لذي تابع �أعمال �لكرجي. 

أنف�شهم ومن بني  هل كانو� غ������ري و�ثقني من �

ملتهم؟ ملاذ� مل يفكر �أح������د من �مل�شلمني، يف 

أو ثمانية قرون، �أن يبحث عما  غ�شون �شبعة �

�أعطت �أبحاث من �شبقهم من  �لعلم؟ بل كل 

ما كانو� يعلمونه ه������و �أن هناك علماء عرباً 

وم�شلمني.

�شالمي  فالنه�شة �لعلمي������ة يف �لع�رس �الإ

مام. يف  مل جت������د من يغذيها ويدفعه������ا �إىل �الأ

حني حفظ �ليونانيون، )على �لرغم من عدم 

وجود طباعة وموؤ�ش�شات( �أعمال من �شبقهم، 

ولوال ذلك ملا و�شلن������ا �لرت�ث �ليوناين.. فال 

فيثاغور�������س وال تال�������س وال بارمنيد�������س وال 

أنك�شيغور��س وال دميوقريط�س وال �شقر�ط..  �

أثر�ً مكتوب������اً. لذلك و�ش������ف نيت�شه  ترك������و� �

�أعم������ال ه������وؤالء �لفال�شف������ة باأنه������ا �لفل�شفة 

غريق������ي)1(. فما  يف �لع�������رس �ملاأ�ش������اوي �الإ

عرف عن ه������وؤالء �لفال�شفة تناقله �ملفكرون 

أ �لتدوين. �أما  �ليونانيون �شفاه������اً �إىل �أن بد�

�شالف �ملتقدمني  ن عن هوؤالء �الأ ما يُعرف �الآ

هو ما نقله عنه������م تالميذهم. �إذن ال يوجد 

أي������ام �ملدر�شة �لفيثاغورية  م�شتند يعود �إىل �

أيام  تذك������ر �أعم������ال ه������ذه �ملدر�ش������ة وال �إىل �

أ�ش�شها تال�س، ومع ذلك نحن  �ملدر�شة �لت������ي �

�شماء ونعرف عطاء�تها  ن ه������ذه �الأ نعرف �الآ

ومنزلتها �لفكرية.

بح������اث �لعلمي������ة  أبق������ى �الأ م������ا �ل������ذي �

�شالمي������ة مكتومة عن �أهلها، هل هو عدم  �الإ

��شتعان������ة �مل�شلمني بالطباعة �لتي كان ميكن 

أ�شياء  نقلها عن �ل�شينيني كم������ا نقلو� عنهم �

�أخرى وخ�شو�ش������اً يف �لزر�عة؟ يخيل يل �أن 

�مل�شلمني كانو� يبحثون عن �لعلم ملجرد �لعلم 

ال لتكون فيه منفع������ة للنا�س. يف حني �أن ما 

ر�������س و�أما �لزبد  »ينف������ع �لنا�س ميكث يف �الأ

فيذهب هب������اء«. لذلك مل يفكرو� جدياً بن�رس 

معارفهم رمبا كانو� خجل������ني من �أن يتهمو� 

خري������ن. فما جناه  أنف�شهم على �الآ بفر�������س �

�أحدهم من �ملعرف������ة يخ�شه هو وحده. لقد 

ده�س كث������ريون حني ذكرت لهم �أن �لهولندي 

وربي������ون باأنه �أول  ��شتيف������ن �لذي يزع������م �الأ

م������ن �بتكر كتابة �لك�ش������ور بالنظام �لع�رسي، 
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وج������د �أن عليه �أن يخرب �لتج������ار و�ملز�رعني 

و�لفلكيني بطريقته ه������ذه. فكان يدور على 

أو ي�شادف �أحدهم  خر � �لتجار و�حد�ً بعد �الآ

فيقنعه باأهمية عمله وفائدته، وهكذ� �نت�رس 

قليد�شي ظل  ��شم������ه وعمله. يف ح������ني �أن �الإ

جمه������والً ع�رسة قرون و�لكا�ش������ي �شتة قرون. 

لقد علق �أح������د �مل�شتمعني على ذلك بالقول 

ه������ذ� كالم فارغ. هل كان �مل�شلمون يتجنبون 

أنف�شهم؟ ملاذ� مل يكتمو� �شعرهم  �حلديث عن �

م������ع �أن �لكث������ري من������ه ال ي�شتح������ق �أن يقال؟ 

ولك������ن ما فائ������دة علم خمب������اأ يف �لكتب ويف 

�ل�شدور. لذلك �إتهم �لغرب �أعمال �مل�شلمني 

يف جم������ال �لعلم بقولهم �إنه������ا �أعمال فردية 

عمال �أن  )وه������م حمقون(، فلم يتح له������ذه �الأ

ترت�كم عن طريق متابع������ة �لالحقني �أعمال 

�ل�شابقني. ولي�س لهم عذر يف ذلك.

�إن عدم �كرت�ث �لعلماء �مل�شلمني �جلدي 

باأعمال من �شبقهم من �مل�شلمني، وجلوء �أكرث 

حيان  مفكريهم عند �حلاج������ة ويف �أغلب �الأ

أو �لهندية، �أدى �إىل  �إىل �ملر�ج������ع �ليوناني������ة �

تفكك �أعمالهم بدالً من متابعة عملية �لبناء 

لتبقى حية يف ذ�ك������رة �ملجتمع �لعلمي، و�إذ� 

�شم������اء �ليونانية  ذك������رت فهي ال تق������ارن باالأ

عمال �جلليلة.  و�لهندي������ة وب�شماتها على �الأ

هك������ذ� تاأ�شل عدم ثقة جمتمعن������ا مبقدرتنا 

�لعلمي������ة �إىل �أن �شار ي�شع������ر بالدونية عما 

عد�ه. حتى �إن �لعامل �لربيطاين جون دزموند 

برنال يذك������ر يف كتابه �لعل������م يف �لتاريخ �أن 

�مل�شلم������ني مل يكونو� ر�غب������ني يف �لتفوق على 

أنه �عرتف باأن  �ليونانيني، على �لرغ������م من �

�خلط������اب �لعرب������ي يف �ملج������ال �لعلمي كان 

ن من �خلطاب  �أقرب �إىل �خلطاب �لعلمي �الآ

�ليوناين.

ال�ش������ك يف �أن عدم وجود نظ������ام �إد�ري 

حمكم ت�شبطه موؤ�ش�شات م�شتقرة، كان عاماًل 

�شالمية، وقد يعرت�س  مهماً يف تفكك �لدولة �الإ

�أحدهم على ذلك بالقول: كيف ��شتمر �لعامل 

ن؟ لقد ��شتمر بحكم  �لعربي قائم������اً حتى �الآ

أْخِذ �جلميع  فر�د و� �لر�بطة �لدينية ب������ني �الأ

�شالمية، فكان  حكام �الإ باملبادئ و�لنظم و�الأ

هذ� كفياًل �إىل حد ما ببقاء هذ� �لعامل حتى 

�شباب يعرفها  ن، و�إن تفرق �إىل دويالت الأ �الآ

�جلميع وال حاجة لذكرها.

ولق������د �أدت ه������ذه �لتجزئ������ة �إىل �شعف 

عاملنا �لعربي. وعلى �لرغم من �شموده جتاه 

�لغ������زو �لفرجني ثم �ملغويل، فقد فقَد �لكثري 

م������ن �ندفاعه نح������و �لعلم و�عت������د�ده بنف�شه 

عد�ء. وق������د �أدى �شعف حميته، �إىل  جتاه �الأ

�ال�شتعانة مبماليك كان يوؤتى بهم من �أقطار 

و�ئل من هوؤالء  �شتى. وعلى �لرغم من �أن �الأ
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قد قدم������و� لعاملنا �لعربي خدمات ال تن�شى، 

�إال �أن منازعاتهم يف �لع�شور �ملتاأخرة )�لقرن 

�لر�بع ع�رس وما بعده( ز�دت من �لتفرقة بني 

جماه������ري �شعبنا، هذ� �ل�شع������ب �لذي �أ�شبح 

حم������ل ��شتهز�ء م������ن �لرتك وم������ن �لفرجنة، 

فتال�شت كل ثقة بالنف�س. 

مل يك������ن حال �حلك������م �لعثم������اين �أف�شل 

كث������ري�ً من حكم �ملمالي������ك، فقد ظل �حلكم 

خا�شع������اً ل�شلطان و�حد. وعل������ى �لرغم من 

�لتغري�ت �لثورية �لتي �ندلعت يف �لغرب فاإن 

أو  �لدولة �لعثماني������ة مل تتعظ، �أو رمبا مل تدر �

مل تعل������م مو�طنيها مبا جد م������ن �أفكار حول 

مر هكذ� �إىل �أن دخل  نظم �حلك������م. وظل �الأ

�مل�شتعم������رون �جلدد لبالدنا، على �لرغم من 

�أن �حلكوم������ة �لعثمانية �أدخل������ت يف �أو�خر 

�لقرن �لتا�شع ع�رس بع�س �لتعديالت ولكنها 

مل جتد نفعاً فقد �شبق �ل�شيف �لعزل.

اأ�سباب التخلف

�ش������الم يح�س عل������ى �لعلم،  حق������اً �إن �الإ

أبناء عاملنا �لعرب������ي يقدرون �لعلم،  ومعظم �

ولك������ن م������ن �ل�شعب على �أحده������م �أن يعمل 
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فك������ره يف �أمر ل������ن يجني منه فائ������دة مادية 

مبا�������رسة. وهك������ذ� �أهمل هذ� �لعل������م �إىل �أن 

�أعلن عن������ه �مل�شت�رسقون ور�ح بعدئذ من ر�ح 

م������ن �ملو�طنني �لع������رب يبحث عن������ه ويعلنه 

. ولك������ن �مل�شلم������ني �نقطعو� فرتة  عل������ى �ملالأ

طويلة عم������ا ورثوه من علم، ه������ذ� �إذ� كانو� 

ن �ل������ذي ورثه هم  قد ورث������و� �شيئاً من������ه، الأ

وربيون، فطورو� �جلرب و�لكيمياء و�لطب  �الأ

و�ل�شيدلة و�لفنون �لزر�عية وبخا�شة طرق 

قنية. لذلك فوجئ �مل�شلمون بغنى  �لري و�الأ

�لعل������م �لغربي حني ُك�شف له������م �أن ما بدوؤو� 

يتلقون������ه من علم يف نهاية �لقرن �لتا�شع عرث 

وبد�ية �لق������رن �لع�رسي������ن، �أي عندما بد�أت 

�حلكوم������ة �لعثمانية ت�شمح بتاأ�شي�س مد�ر�س 

تعل������م �إىل جان������ب �لعل������وم �لكال�شيكية )�أي 

آد�بها..(  �لقر�آن و�لفق������ه و�للغة �لعربي������ة و�

علوم������اً ع�رسية، وبدت ه������ذه �لعلوم كاأن ال 

�شل������ة بينها وبني معارفهم �لبد�ئية. يف حني 

أوروب������ة �لتي بد�أت  �أن �لنه�ش������ة �لعلمية يف �

م������ع بد�ية �لرتجمة يف �لق������رن �لثاين ع�رس، 

��شتمرت �إىل �أن �هت������دت، على يد كوبرنيك 

و كبلر وغاليلي������ه.. �إىل �ملنهج �لعلمي �لقائم 

على �لفكر و�لتاأم������ل و�لدربة و�البتعاد �شيئاً 

ف�شيئاً عن �لتف�شري �لغيب������ي.. �أما �مل�شلمون 

فقد ظلو� كما كانو�، غائبني عن �شاحة �لعلم 

على �لرغم من وجوده بني ظهر�نيهم، فكان 

أر�������س مقفرة مل جتد من  علمه������م كالنبتة يف �

يرعاها فذبلت وماتت.

بد�أت �لنه�ش������ة �لفكرية يف �لغرب على 

أي������دي كهان تخرجو� م������ن كاتدر�ئية �شارتر  �

يف �لق������رن �لثاين ع�������رس، وكان لديهم بع�س 

رجح  فكار �لتجديدية �لت������ي �أتت على �الأ �الأ

م������ن �طالعهم على ديانات �أخ������رى. فكانو� 

يناق�شون كل فكرة، بل مل يتورعو� عن نقد بع�س 

أبيالر �إىل �ل�شك.  آيات �لعهد �لقدمي، ودعا � �

ويف �لقرن �لثالث ع�رس عمد �لفرن�شي�شكاين 

روج������ر بيكون �إىل تدري�س �لب�رسيات بعد �أن 

رجح على بع�������س �أعمال �بن  �طلع عل������ى �الأ

�لهيثم. وقد �رسح باأن »�لتلميذ �حلقيقي هو 

من يعرف �لعلم �لطبيعي بالتجربة«، وهكذ� 

مر،  ُع������د حتدي بيكون لل�شلطات �لتي لها �الأ

حتدياً خطري�ً وهرطق������ة، فاأُنب و�أجرب على 

�لتخلي عن تدري�������س �لب�رسيات و�مليكانيك 

وحتري������ك �ل�شو�ئل، هذ� �إ�شاف������ة �إىل �لنقد 

�لالذع �لذي وجهه �إليه رئي�شه �لفرن�شي�شكاين 

»�إن �شجرة �لعل������م تخدع عدد�ً من 
 )2(

بقول������ه

ق�شى �لعقوبات  أو تعر�شه������م الأ أبناء �حلياة � �

يف �ملظهر«.

ولكن هذه �ملو�ق������ف �ملنزمتة مل متنع من 

ظهور �أفكار تعار�س �أفكار �أر�شطو �لتي كانت 
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تتبناها �لكني�شة. فقد رف�س وليم �أوكام فكرة 

�أن �جل�ش������م يحتاج ال�شتمر�ر حركته �أن يظل 

على متا�س مع �ملحرك، و�أن �لكو�كب لي�شت 

ن �هلل رمبا زود  بحاج������ة ملالئكة حتركه������ا الأ

ج�شام باحلرك������ة منذ �لبد�ية. وهذ�  هذه �الأ

أ �لعطالة. وكان هبة  ما يعرب عنه �ليوم مببد�

�هلل بن ملكا �لبغد�دي قد �شبقه �إىل ذلك، �إذ 

ق������ال �رس�حة وبو�شوح تام �إن �جل�شم �شيظل 

نه غري قادر على �أن  يتح������رك بعد حتريكه الأ

يغري �شيئاً من ذ�ته. ولكن �أحد�ً من �مل�شلمني 

مل يهت������م مبا قاله هبة �هلل، يف حني �أن فكرة 

أوكام �أ�شبح������ت �شائعة عند �جلماهري )على  �

�لرغم من عدم وجود طباعة( �إىل �أن طبقها 

نيكوال�������س دي كوز� يف �لقرن �خلام�س ع�رس 

ر�س نف�شها قبل  على �لكو�كب وحتى على �الأ

كوبرنيك. وهذ� مثال و��شح على �أهمية ن�رس 

�ملعرفة لكي تتو��شل وتزد�د غنًى. 

أ�شباب �لتخلف �لعلمي �أن �مل�شلمني  ومن �

مل يحفلو� كث������ري�ً بربط �لعل������م بال�شناعة �أو 

أ �لعطالة  بتف�شري �لظو�ه������ر �لطبيعية. فمبد�

�ل������ذي وجده هب������ة �هلل )ووج������ده غريه من 

�مل�شلم������ني( مل يطبقوه عل������ى حركة �لكو�كب. 

ج�شام  ولرمبا مل يت�شاءلو� ملاذ� تتحرك هذه �الأ

يف �ل�شم������اء. فاإبن �لهيث������م طبقه على حالة 

�رتد�د كرة مرنة عن �شطح �شلب و�أمل�س عند 

حتليله للحركة. فقد قال �إن حركة �لكرة يف 

�الجت������اه �ملالم�س لل�شطح �شتظل على حالها 

نظر�ً لع������دم وجود عائق. كما طبق �لبريوين 

ف������كار �لنظرية على تو�زن �ل�شو�ئل  بع�س �الأ

و�ين �مل�شتطرقة، كما �قرتب  كما يف حالة �الأ

كثري�ً من فك������رة �ل�رسعة عندما در�س حركة 

أنها غري منتظمة، مبعنى  �أحد �لكو�كب ووجد �

�أن �لكوك������ب ال يقطع م�شاف������ات مت�شاوية يف 

فكار كانت متر  �أزمنة مت�شاوية. ولكن هذه �الأ

عابرة دون �لتوق������ف عندها ملو��شلة �لبحث 

يف �شوؤون �حلركة عامة.

�إن ع������دم �لرب������ط �ل�رسيح ب������ني �لفكر 

�لنظ������ري و�لفائدة �لعملية جعلت �لعلم يبدو 

يف نظر �لعامة �شاأناً فل�شفياً �أكرث منه عملياً. 

فابن �لنفي�س مل ي�رسح للنا�س �أهمية �كت�شافه 

ذى. �إن هذه  يف �شون رئاته������م ودمهم من �الأ

�لر�بط������ة، عالوة عل������ى فائدته������ا �لعملية، 

ت�شاعد على تكوين �ملفاهي������م �لتي ي�شيفها 

�لع������امل �إىل �لطبيعة. �إن فك������رة �ل�رسعة هي 

ن�شان ولكنه������ا �أ�شبحت  فك������رة من �شن������ع �الإ

�ليوم ج������زء�ً من �لو�ق������ع �لطبيعي ويف هذ� 

دليل على �شحة قول ل������وي دوبروي: »يقال 

ن�ش������ان ي�شاف �إىل �لطبيعة،  عن �لفن �إنه �الإ

وهذ� قول ينطبق �أي�شاً على �لعلم«

مل ي�شتط������ع �مل�شلم������ون �إ�شاف������ة مفه������وم 
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فيزيائ������ي �رسيح مثلم������ا فعل بعدئ������ذ وليم 

أوكام، �إذ ت�ش������اءل كيف نع������رف �مل�شافة �لتي  �

يقطعها متحرك يف زم������ن معني؟. لقد جره 

هذ� �لت�شاوؤل �إىل فكرة �ل�رسعة �لتي ��شتفاد 

أوري�شم وبع������ده غاليلي������ه. ويتملكني  منه������ا �

�لعج������ب حني �أرى �شناع������ة �ل�شاعات �ملائية 

�لت������ي �نت�رست عند �مل�شلمني وتفننو� بها، �أن 

ه������ذه �ل�شاعات، على �لرغم من حاجتها �إىل 

�لربط بني �مل�شافة و�لزمن )�ل�رسعة(، �إال �أن 

�مل�شلم������ني مل يكت�شفو� هذ� �ملفهوم �لذي كان 

�ملفت������اح �ل�رسي لكل ما ظهر بعدئذ من علم. 

أك������رر قويل �إن �لو�شعية �ملتاأ�شلة يف �ل�رسق  و�

عامة )وخ�شو�شاً �لع������رب( هي �لتي منعته 

من »�إ�شافة �ش������يء �إىل �لطبيعة« كما حدث 

يف �لغرب.

وهك������ذ� يتبني لن������ا �أن لي�������س �لدين هو 

�ل������ذي منع �مل�شلمني من ��شتهالل فجر �لعلم 

�حلدي������ث كما زعم توبي ه������اف. فقد جعل 

خري من كتاب������ه فجر �لعلم �حلديث،  هذ� �الأ

�شالم �ل�شني، �لغرب منا�شبة النتقاد �لدين  �الإ

�شالمي. لقد المني كثريون على �عرت��شي  �الإ

هذ� على كتاب توبي هاف، و�تهمني بع�شهم 

ب������اأن م������ا ورد يف كتابي تر�ثن������ا وفجر �لعلم 

�حلدي������ث مل يكن �شوى تك������ر�ر لكتاب هاف. 

ولكن ما بينته �شابقاً و�أعدت قوله و�إي�شاحه 

ن ع������ن »و�شعية �ل�رسق« �لتي ذكرها توبي  �الآ

هاف مرة و�حدة بطريقة عابرة ومل ي�رسح ما 

ق�ش������ده منها، يكفي فيما �أظن �إثباتاً ل�شحة 

وجهة نظري يف تاأخر �مل�شلمني �لعلمي، هذ� 

�لتخلف �لذي كانت نتائجه ق�شور�ً ذ�تياً عن 

كل تقدم جاد.

عواقب هذا التخلف

�إن �لزخم �لذي بد�أت به �لنه�شة �لعلمية 

�شالم������ي مل يكن قوياً مبا يكفي  يف �لع�رس �الإ

لك������ي ت�شتمر ه������ذه �لنه�شة. كم������ا مل ت�شتمر 

أي�ش������اً لع������دم ت�شكل جمتم������ع علمي يحافظ  �

عليها ويرعاه������ا. لذلك ب������د�أت ترت�خى يف 

�لق������رن �لثالث ع�������رس �إىل �أن تال�شت كلياً يف 

�لق������رن �خلام�س ع�رس. ه������ذ� يف وقت كانت 

�حل�ش������ارة �لغربي������ة فيه قد ب������د�أت ت�شطع 

بنورها ويزد�د تاألقها. ول�شنا بحاجة للتدليل 

على �شحة هذ� �لقول، فكل مو�طن يف �لعامل 

أنن������ا نقتب�س من �لغرب  ن � �لعرب������ي يدرك �الآ

كل ما نتمتع به �ليوم من عطاء�ت ح�شارته، 

حتى كدنا نفقد هويتنا. �إننا نقلد �لغرب يف 

كل �شيء حتى يف لبا�شنا وطعامنا. 

و�إذ� كان �ملو�ط������ن �لعرب������ي يف ع�������رسه 

ن  �لز�هي فاقد �لثق������ة بنف�شه، فما حاله �الآ

وه������و يرى �لغرب يقرر م�شريه. �إنه يلجاأ �إىل 

تر�ث������ه ليجد فيه عالجاً موؤقت������اً لهذ� �لد�ء 
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�لذي ��شت�رسى في������ه. ولكن هيهات، فكل ما 

يجده يف ه������ذ� �لرت�ث ال يتع������دى �ل�شنو�ت 

أبعد حد، وما  وىل من �لتعليم �لثانوي على � �الأ

عد� ذل������ك �شياأخذه من �لغرب دون �أن يكون 

له في������ه ما مين به علي������ه. و�ل�شبب يف ذلك 

هو �نقطاع �لعامل �لعربي عن �لعطاء �لعلمي 

وعن رعايته له طيلة كل هذه �لقرون.

أنه وقف عند هذ� �حلد،  مر يهون لو � و�الأ

فمنذ ق������رن م�شى كان معظم مو�طني �لعامل 

�لعربي غري عارف������ني حتى مبا جد يف �لعامل 

�لغربي، فال هم عارفون بكبلر وغاليليه وال 

حتى بنيوتن فما بال������ك باأ�شاطني �لعلم مثل 

أدي�شون. ورمبا مل  آمب������ري ومك�شويل و� غو�س و�

يدر بالثورة �لفرن�شية و�شعار�تها �أو فال�شفة 

نو�ر من هوك ول������وك وبركلي وال  ع�������رس �الأ

بدي������درو ودالمبري وال بفولت������ري وجان جاك 

رو�ش������و ومونتي�شكي������و. فاأفكار ه������ذ� �لع�رس 

مل تت�������رسب �إىل بالدن������ا �إال يف مطل������ع �لقرن 

�لع�رسي������ن على ي������د كتاب ميلك������ون نا�شيتي 

لغتني �إحد�هم������ا �لعربي������ة و�لثانية غربية. 

وقد ز�دهم هذ� �إعجاباً باحل�شارة �لغربية. 

فبدوؤو� بت�رسيب �أفكار علمية جعلت بع�شهم 

أو باعتناق �أفكار  يو�جه �تهام������ات بالكف������ر �

ما�شونية ثم �شيوعية. ورمبا كان هذ� �التهام 

غري خ������ال من بع�������س �ل�شح������ة، مما جعل 

فكرهم مرفو�شاً من عامة �لنا�س.

وعندما �فتتحت مد�ر�س ثانوية يف �شمال 

�إفريقي������ة ويف م�������رس ولبن������ان وفيما بعد يف 

أبنائهم �إليها.  �شورية، تردد كثريون يف �إر�شال �

أع������رف �أن �لكثري م������ن زمالئي يف �ملدر�شة  و�

أولياوؤهم بع������د نيلهم  � أر�شله������م  � �البتد�ئي������ة 

�ل�شهادة �البتد�ئية ع������ام 1940 �إىل �ملدر�شة 

�ل�رسعية. وحني وج������د هوؤالء �لبون �ل�شا�شع 

ب������ني معارفه������م ومع������ارف زمالئه������م �لذين 

�نت�شبو� �إىل مد�ر�س ثانوية علمانية ووجدو� 

أولئ������ك يف طريقة  �أي�شاً فرق������اً بينهم وبني �

�لتفكري، عدلو� عندئذ و�شعهم و�نت�شبو� بعد 

نيل �ل�شهادة �ملتو�شطة �إىل �ملد�ر�س �لثانوية، 

�إذ �شمحت لهم وز�رة �لرتبية بذلك. وقد بلغ 

�لتطرف �لفكري ببع�س هوؤالء حد �النتقال 

من �لتفك������ري �لديني �إىل �لتفك������ري �ل�شيوعي 

�ملارك�شي.

يت�شح من هذ� �لعر�س �ل�رسيع �أن �لفكر 

أ باالنت�شار على نطاق و��شع  �لعلماين مل يب������د�

)�إىل حد م������ا( يف بلدنا �شوري������ة وبني طبقة 

أو��شط �لقرن �لع�رسين. وكنا  �ملتعلمني، �إال يف �

نعجب كثري�ً بكل من حمل �شهادة �للي�شان�س، 

أم������ا حمل������ة �لدكتور�ة فهم قل������ة وال يتجاوز  �

عدده������م �أ�شابع �ليدين، وكان������ت �شهاد�تهم 

د�ب.. فلم يحم������ل �أحد �شهادة  د�ئم������اً يف �الآ

دكتور�ه بالريا�شيات وبالفيزياء �إال يف �أو�خر 
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�خلم�شينيات. وقد �أورث هذ� �لو�شع �شعفاً 

يف �ل�شعور �لقومي �لعربي عند كثريين، حتى 

�إن بع�شهم ال يتورع عن �إعالن رغبته بالتربوؤ 

من هذه �لقومية.

أنتهز ه������ذه �ملنا�شبة الأحتدث عن  لذلك �

�شخ�شية عربي������ة يجهل ف�شلها كثريون، هي 

�شخ�شي������ة �شاطع �حل�������رسي، �لذي كان �أول 

وزير مع������ارف يف �شوري������ة يف حكومة �مللك 

في�ش������ل: فحديث������ي هنا عن �شوري������ة. فهذ� 

�ملربي �لكبري -�مل�شتنري بفكر علماين متفتح 

متطل������ع �إىل بناء دولة عربية موحدة م�شلحة 

ألف������ت عنه كاتبة  ن������و�ر _ � بفك������ر ع�رس �الأ

رو�شية تدعى تيخونوفا كتاباً بعنو�ن »�شاطع 

�حل�������رسي ر�ئد �ملنحى �لعلم������اين يف �لفكر 

 نقتطف منه ما يلي:
)3(

�لقومي �لعربي«

أ�������رسة حلبية  ولد �شاط������ع �حل�رسي من �

عربي������ة ب�شنع������اء يف �خلام�س م������ن �آب عام 

1880، فو�ل������ده �لقا�ش������ي حمم������د هالل بن 

�ل�شيد م�شطفى �حل�رسي �لذي كان يحتفظ 

أبي  مام علي بن � ب�شجرة ن�شب متت������د �إىل �الإ

طال������ب، كان يتنقل، بحكم عمله يف �لق�شاء، 

مربطوري������ة �لعثمانية و�شمالها  بني جنوب �الإ

ه فهي فاطمة بنت  أمَّ أم������ا � و�رسقها وغربها، �

عبد �لرحمن �حلنيفي �لتي تن�شب من جهة 

�لو�لدة �إىل عائلة �جلابري. كان و�لده قا�شياً 

�رسعياً لدى حكوم������ة �لباب �لعايل ثم حتول 

بناء عل������ى طلبه وبعد جناح������ه يف �مل�شابقة 

�ملطلوبة �إىل �ملحاكم �لنظامية، وعني رئي�شاً 

ملحكمة �ال�شتئناف. تنقلت �لعائلة بني خمتلف 

أديبنا  مربطوري������ة، لذلك مل ينت�شب � �أقطار �الإ

�إىل مدر�شه �بتد�ئية، بل تلقى درو�س �للغتني 

�لرتكية و�لفرن�شية م������ن �أخوته. �أما �لعربية 

فاأجادها قر�ءة وكتابة فيما بعد، لذلك كانت 

.
)4(

ت�شوب لفظه �لعربي لكنة تركية

�أبدى يف �ملرحلة �لثانوية ولعاً بالريا�شيات، 

حت������ى �إنه مل يقت�رس على م������ا تعلمه منها يف 

�ملدر�ش������ة، بل تابع مبب������ادرة فردية مذكر�ت 

�لريا�شيات يف مدر�شة �لهند�شة ويف مدر�شة 

�أركان حرب. ويف �لق�شم �لعايل من �ملدر�شة 

�مللكي������ة. كان �شاط������ع يتابع در��شت������ه للعلوم 

د�رية و�ل�شيا�شية نه������ار�ً، وين�رسف م�شاء  �الإ

�إىل در��شة �لعلوم �لطبيعي������ة. ودفعه منحاه 

�لعلم������ي �إىل ن�رس مقاالت يف تب�شيط �لعلوم. 

و�إىل �لقي������ام �أحياناً ب�������رسح عر�س �شينمائي 

)5(
علمي و�لتعليق عليه.

»كان �هتمام������ه �لعلمي مقرتن������اً باإميانه 

أو�شع  �لعميق باأن ن�������رس �ملعارف �لعلمية بني �

عادة  فئات �ل�شعب �شيكون مقدمة �رسورية الإ

تركي������ب �لوعي �الجتماعي �ل������ذي يجب �أن 

�شالحات.«  يتقدم �شائر �الإ
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مل ي�ش������اأ بعد تخرجه بدرج������ة �متياز عام 

د�رية، بل  1900 �أن يعم������ل يف �لوظائ������ف �الإ

تق������دم للعمل مدر�ش������اً للعل������وم �لطبيعية يف 

�لثانوي، ولكن �متعا�شه من �لكتب �ملدر�شية 

و�أخطائها �لتي تبعدها ع������ن �لروح �لعلمية 

�ل�شحيحة جعلته يرتك هذ� �لعمل بعد خم�س 

�شنو�ت.

�ن�������رسف �هتمام������ه بعدئ������ذ �إىل �لتعمق 

بالفك������ر �لفل�شف������ي و�لتي������ار�ت �لقومية يف 

�شالح �إىل طلب  �لغرب. ودفعته �لرغبة يف �الإ

�لعم������ل ع������ام 1903 يف مقدونية. حيث كان 

أتاتورك وحزبه تركية �لفتاة ي�شري�ن  ن�ش������اط �

يف �الجت������اه �لقوم������ي �لعلم������اين _ولك������ن، 

�شف، �لطور�ين. وهناك ��شتطاع �أن يقيم  لالأ

�شد�قات م������ع رجاالت عثمانية ب������ارزة و�أن 

مور �ل�شيا�شية  يدخل معها يف �شجال حول �الأ

و�لفكرية على �شفحات �جلر�ئد.

ونظر�ً الهتمامه ب�شوؤون �لرتبية �لتي ر�أى 

�شالح، فقد ��شتحق  ول لالإ فيها �ملنطل������ق �الأ

لقب »�أبي �لرتبية �لرتكي������ة �جلديدة« وعني 

مدير�ً لد�ر �ملعلم������ني. وحني �نتهت �حلرب 

وىل، �نتق������ل �حل�رسي �إىل دم�شق  �لعاملية �الأ

عام 1919 حي������ث �أ�شبح وزي������ر�ً للمعارف. 

وحني فر �مللك في�شل �إىل �لعر�ق، ��شطحب 

مع������ه �شاطع �حل�رسي، فق������د كان معجباً به 

أبعد �حل������دود لكونه �ل�شخ�شية �لعربية  �إىل �

�لوحي������دة �ملتن������ورة و�لذ�ئع������ة �ل�شي������ت يف 

مربطوري������ة �لعثماني������ة �لت������ي وقفت �إىل  �الإ

جانبه.

يف عام 1944، )�أي بعيد توقيع �التفاقية 

بني �شورية وفرن�شا �لتي كان على �لفرن�شيني 

مبوجبه������ا �أن يجل������و �آخر جن������دي منهم عن 

�شوري������ة يف 17 ني�ش������ان 1946(، طلب وزير 

�لرتبية �ل�شوري م������ن �شاطع �حل�رسي �لذي 

كان يف �لع������ر�ق باأن ياأتي �إىل �شورية لدر��شة 

�لو�شع �لرتب������وي فيها. فلب������ى �لدعوة فور�ً 

�ش������ل( وجال يف  )وكي������ف ال وهو �حللبي �الأ

�ملد�ر�������س وو�ش������ع �عتماد�ً على م������ا �شاهده 

تقري������ر�ً مف�ش������اًل ر�شم فيه �شيا�ش������ة تربوية 

ن�ش������ح فها �حلكوم������ة �ل�شورية ب������اأن تتو�شع 

مية. كما ن�شح،  يف �لتعلي������م بغر�س حم������و �الأ

��شتكماالً لهذ� �لتو�شع، بتاأ�شي�س د�ر معلمني 

عليا يتخرج منها مدر�شون للمرحلة �لثانوية. 

وهكذ� قف������ز عدد �لطالب ع������ام 1946 يف 

�ل�ش������ف �لنهائي م������ن �ملرحل������ة �لثانوية من 

ب�شع ع�رس�ت �لط������الب �إىل مئات �لطالب. 

ومن هوؤالء نال ع������دد منهم درجة �لدكتور�ه 

أو �أكرث  يف �لعلوم �لبحتة بع������د ع�رس �شنو�ت �

قلي������اًل )�لفيزي������اء، �لكيمي������اء، �لريا�شيات، 

�لبيولوجية..(
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�إن هذه �لفئة �لقليلة �ملهياأة للقيام ببحث 

علم������ي، ظلت ت�شغل معظم وقتها يف تدري�س 

�شاتذة  �لعدد �ملتز�يد من �لطالب. ومل يتح لالأ

�جلامعيني �جلو �ملنا�شب للقيام بالبحث �إال 

بعد ثمانينيات �لقرن �لع�رسين.

ن ب�شعة �أور�ق  فف������ي كل عام ت�ش������در �الآ

أو ث������الث( يف جمال �لفيزياء  بحث )ورقتان �

أو �ل�شناعات  أو �لزر�ع������ة � أو �لريا�شي������ات � �

�لنفطية. وهذ� طبعاً ال يع������د �شيئاً بالن�شبة 

جلامعات �لعامل.

ه������ذ� يف جمال �لبحث �لعلمي،. �أما على 

م�شتوي �لوع������ي �لعلمي عند �جلماهري، فال 

ت������ز�ل جماهري �شعبنا بعيدة بع�س �لبعد عن 

�لتفك������ري �لعلمي يف جم������ال تكوين موؤ�ش�شات 

آثار�ً من  أي�ش������اً � �لدول������ة، و ال ت������ز�ل حتمل �

�لتفكري �لغيبي يف �شوؤون �لطبيعة، بل ال تز�ل 

�لر�بطة �لدينية �أقوى من �لر�بطة �لوطنية.

فنظرة �ملو�طن �إىل �لو�جب �لديني �أقوى 

أ�شد حما�ش������اً بكثري من نظرته �إىل �لو�جب  و�

�لوطني. مع �لعلم �إن من �ل�رسوري �أن يكونا 

يف م�شتو و�حد. خ�شو�شاً �أن �لدين ال ي�شيع، 

أنه ي�شيع، وها نحن  �أما �لوطن فنعلم يقيناً �

خر. نخ�رس �أجز�ء منه و�حد�ً بعد �الآ

أاُلم �إذ� قل������ت �إن �هتم������ام �شبانن������ا  ق������د �

لكرتونية �لتي تبث عنها �ملحطات  باللعب �الإ

�لتلفزيوني������ة �إعالناته������ا و�ن�رس�فه������م ع������ن 

�لدر��ش������ة �لعلمية �جل������ادة، و�أخ�س بالذكر 

أيديهم(،  �أهل �خلليج )نظر�ً لوفرة �ملال بني �

دف������ع هوؤالء �ل�شب������ان �إىل �لت�شب������ه بالغربيني 

حتى باقتبا�س لغتهم وطريقة عي�شهم وتذوق 

�أغانيه������م، بل �إنهم فق������دو� �شعورهم �لقومي 

أو  �لعرب������ي. وكل من يزور م�������رس �أو �خلليج �

�ملغرب �ليوم ياأتينا بحديث عن هوؤالء �لذين 

ن�ش������و� �أ�شولهم و�لذين ق������د ال يتورعون عن 

مر متييز  �شول حتى بلغ بهم �الأ �شتم هذه �الأ

�لعرب������ي من غري �لعرب������ي بالدخل. فالغربي 

مينح ر�تب������اً �أعلى من �لعرب������ي، �إذ مل تكفهم 

هان������ات �لتي توج������ه �إلينا �شب������اح م�شاء،  �الإ

و�آخرها �إيهود بار�ك �لذي قارن بني �لنفط 

و�لذكاء وف�شل �لذكاء.

هذ� يف جم������ال �لبحث �لنظ������ري، ولكن 

أو ما ي�شمى  ماذ� ع������ن �جلانب �لتطبيق������ي �

�لتكنولوجية؟

أنه������م حرفيون  مل يع������رف ع������ن �لع������رب �

يهتمون بال�شناعة، ولو �أح�شينا ما ورد عن 

�ل�شناعيني لوجدناه �أفقر بكثري مما ورد عن 

�أهل �لكرم و�لعطاء و�أ�شحاب �ملال و�لتجارة 

ر��شي �لزر�عية و�لذين ميلكون  أو �أ�شحاب �الأ �

ب������ل. وحينما �شاع������ت �شاعات  �ملو��ش������ي و�الإ

�لي������د �لتي حتركها ذبذب������ات ناب�س م�شدود 
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رمن  )زنربك كما كان يدعى بالعامية( كان �الأ

�ملهّجرون من تركية هم �لذين ي�شلحون هذه 

�ل�شاع������ات كما كانو� هم م������ن يقوم باإ�شالح 

�أوىل �ل�شيار�ت �لتي دخلت �لبلد و�شيانتها. 

وملا كانت هذه �ملهن م�شدر رزق ال باأ�س به، 

تعلم �أهل �لبلد هذه �ملهن.

)�أرج������و بهذه �ملنا�شب������ة �أال يذكرين �أحد 

باجل������زري وبغ������ريه ممن كتبو� ع������ن �ل�شوؤون 

ن معظ������م ما كتبوه منقول عن  �ل�شناعية، الأ

�ليونانية: ه������ريون و�أرخميد�������س، ومل يدخل 

جمال �ال�شتثمار.(

نو�ل �لعربية  قم�شة حت������اك باالأ كانت �الأ

�لتي حُت������رك �أق�شامها باليدي������ن و�لقدمني. 

أثنائها  وُقبيل �حلرب �لعاملي������ة �لثانية �أو يف �

لية �لتي تعمل بقوة �لكهرباء  نو�ل �الآ دخلت �الأ

أ�ش�شت �أوىل �مل�شانع �ل�شخمة. وهكذ� وجد  و�

أ�شمال �شخم. بينما  �لعرب طريقاً لتكوين ر�

الت  وروبي������ون يبتكرون �الآ كان �حلرفيون �الأ

من������ذ �لقرن �ل�شابع ع�رس ويغ������رون �أ�شحاب 

مو�ل با�شتثمار �أمو�لهم يف �ل�شناعة �لتي  �الأ

أ�شم������ايل. �بتكر  كون������ت بعدئذ �ملجتم������ع �لر�

جيم�س و�ط حمركاً بخارياً يف �لقرن �لثامن 

أ�شماليني وكونو�  ع�رس. وحتالف مع �أحد �لر�

مو�ل. وقد ت�شارك  �رسكة جنت �لكثري من �الأ

�لعلم������اء �لنظريون و�لفنانون و�حلرفيون يف 

تاأ�شي�س �لعلم �حلايل وبنائه. ويهتم �لغربيون 

أبنائهم، �إذ  بال�شناع������ة كاهتمامهم بتعلي������م �

قلما جتد غربياً يجهل �أق�شام �ل�شيارة وفكها 

أو �لت�شيكي  ملاين � وتركيبها. وخ������ري ت�شلية لالأ

آلة.  أو �لياباين هي �أن يُطلب منه ت�شليح � �

�إن ه������ذه �ملمار�شات هي �لت������ي �أدت �إىل 

تكوي������ن �ملفاهي������م �ل�رسوري������ة لبن������اء �لعلم 

�لنظ������ري: �رسعة متح������رك، درجة �حلر�رة، 

كمية �حل������ر�رة، مفهوم �ل�شغ������ط ، �حلر�رة 

�لنوعية، عام������ل �لتمدد، عامل �ملرونة،.. �إن 

ه������ذ� �لن�شاط ال يز�ل يف بد�يته يف جمتمعنا 

أو �إنه �شبه معدوم. �

بد�ع لي�������س حكر�ً على �أمة دون  ولكن �الإ

أمتن������ا �شتجد  �أخ������رى، و�إين على يق������ني �أن �

ر�دة  �لطري������ق �إلي������ه حني تتك������ون لديه������ا �الإ

�لكافي������ة لتحقي������ق ذل������ك. و�إذ� كان �شاط������ع 

�حل�رسي ق������د ��شتطاع �أن يربز على م�شتوى 

مربطورية �لعثماني������ة فلي�س ما مينع هذه  �الإ

مة من �إجناب �أمثاله و�أمثال كل �ملنا�شلني  �الأ

ر�ش������وزي وفار�س �خلوري  من �أمثال زكي �الأ

وجمي������ل �شليبا وج������ودت �لها�شم������ي وعبد 

�حلميد �لزهر�وي وغريهم كرث ممن حملو� 

ل������و�ء �ملعرفة �إىل جانب �������رسف �لن�شال يف 

مة. �شبيل رفع �شاأن هذه �الأ

قد يكون عدد �لذي������ن نالو� جائزة نوبل 
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ن هم قلة: ويف نظري �ثنان  يف �أمتنا حتى �الآ

فقط ي�شتحقانها هما جنيب حمفوظ و�أحمد 

خري �لذي كان  زويل. فقد ��شتطاع ه������ذ� �الأ

أ�شعة �للي������زر، �أن يبطئ  م�رسفاً عل������ى ق�شم �

حرك������ة �لتفاعل �لكيماوي �لت������ي ال ت�شتغرق 

�شوى فمتو ثاني������ة و�أن ي�شاهد وي�شف كيف 

م������ة مت�شع من  أم������ام هذه �الأ يت������م. فما ز�ل �

ن تنجب �لكثري. وكل ما �أمتناه من  �لزم������ن الأ

أبنائن������ا �لذين نالو� درجات علمية عالية �أال  �

أ يهدد  ين�شو� بالدهم، فهجرة �لعقول د�ء بد�

مة. قد ال يج������دون يف بلدهم �جلو  ه������ذه �الأ

�لعلم������ي �ملنا�شب ولكن ما �ملانع �أن ياأتو� بني 

لقاء حما�رس�ت على �جلماهري  حني و�آخر الإ

بنائها و�عتز�زها  �لتي ال �أ�شك يف �إخال�شها الأ

بهم.
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�شل بالرو�شية 1984. �198 �شدرت الرتجمة العربية. و�شدر االأ
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عرفته قبل �أن �أالقيه، رجاًل نذر نف�شه للم�شاألة �لقومية. ميكنك �أن حتدد 

ثو�بته م������ن قر�ءتك لفكره، كتبه ومقاالته ومالحظات������ه ومد�خالته، وعمله، 

�ش������ار وزي������ر�ً، وترك �لوز�رة مثلم������ا دخلها. ويف وقت متاأخ������ر عرفته، فكان 

جمل�شه نافذة، �طلعت من خاللها على مفاتيح �لفكر �لقومي، يف وقت �نح�رس 

في������ه هذ� �لفكر �إال من قلة قليل������ة من �لرجال، ثبتو� وما بدلو� تبدياًل، ولعله 

اأديب وقا�ص �سوري. 

عبد اهلل عبد الدامي:

ناذر نف�سه للقومية

❁

˜
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�نح�ش������ار موؤقت، كما �نح�������رس هو يف زيارته 

خ������رية لباري�س، وتوف������اه �هلل فيها عن 84  �الأ

�شن������ة. �ملفاجاأة بالن�شبة يل �أن عبد �هلل عبد 

�ل������د�مي مل يكن حزبياً، على فك������ره �لقومي، 

ونظرته �لوحدوية، وكنت �أظنه كذلك. ولقد 

فهم������ت ذلك من حو�ره معي، �لذي كان �آخر 

حو�ر يجريه مع كاتب. قبل �أقل من �شهر من 

خرية. �شفرته �لفرن�شية �الأ

 بوتقة دينية

- ك���م عم���رك م���ّد اهلل ب���ه ؟ وكيف هي 

وىل ؟قال:  ن�ساأتك االأ

• ول������دت عام 1924 م، ن�ش������اأت يف �أ�رسة 

متدين������ة. كان و�ل������دي رجل دي������ن. ثم عمل، 

خالل �شنو�ت طويلة، قا�شياً �رسعياً، و��شتقر 

ب������ه �ملق������ام بعد ذل������ك، يف حمكم������ة �لتمييز 

�ل�رسعية. 

- يف اأي مدينة �سورية ع�ست؟ 

• بحك������م تنقل و�ل������دي يف عمله توزعت 

وفر يف  وىل، حلم�������س �لن�شيب �الأ ن�شاأتي �الأ

أية حال. هذه �لن�شاأة، على �

- اأين ولدت ؟ 

م حم�شية، من �أ�رسة معروفة  • يف حلب الأ

ه������ي �آل �ل�شقا، كان ج������و �ملنزل منذ �لبد�ية 

ديني������اً، وكان و�لدي حري�شاً على �أن يعملني 

�شا�شي������ة، فلقد �طلعت منذ  مبادئ �لدين �الأ

�ل�شبا على كنوز �لرت�ث.

- مثل ماذا ؟ 

• جوهرة �لتوحيد، كفاية �لكالم وغريها، 

أتقنت قو�ع������د �للغة  وع������ن ه������ذه �لطري������ق �

�لعربي������ة، وقبل ذلك ق������ر�أت �لقر�آن �لكرمي، 

كرب، وتاأثرت به. كتاب �لعربية �الأ

اأزمة منذ البداية

�أدرك �لدكت������ور عبد �هلل عب������د �لد�مي، 

منذ ميع������ة �ل�شبا عمق �لعالقة بني �لعروبة 

أ�شا�شية  �شالم، وقد ت������رك ذلك ب�شمات � و�الإ

يف حيات������ه �لفكرية، جعلت������ه يوؤكد فيما كتب 

وفع������ل، على �لتفاع������ل �لالزم ب������ني �لرت�ث 

�شالم������ي وحتديثه وب������ني حتديث �لوجود  �الإ

�لعربي و�نفتاحه على �لعامل. 

- كم كان عمرك وقتئٍذ ؟ 

• يف �ل�شن������ة �لتا�شع������ة، كان جناح������ي يف 

�البتد�ئي������ة »�ل�رستفيكا« جناح������اً بارز�ً، هل 

ت�شتطيع �أن تت�شور �أن �ملعلم كان يلجاأ �إيل �إذ� 

ما و�جه م�شكلة يف �للغة ؟ 
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- عل���ى اأن الدكت���ور عب���د ال���دامي واجه 

اأزمة بعد نيله ال�رشتفيكا: 

أكم������ل در��شتي، ومل يكن  أريد �أن � • كن������ت �

و�ل������دي ر�غب������اً يف �النت�ش������اب �إىل �ملد�ر�س 

�لثانوية �لت������ي كان يعتربها �شنيعة فرن�شية، 

زم������ة باللجوء �إىل  وق������د تغلبت عل������ى هذ �الأ

�شديق للو�لد هو »عبد �جلليل مر�د« فقبل، 

ب�رسط �أال �أحدث������ه عن در��شتي وعما �أفعله. 

در�شت يف ثانوية حلب، ثم نقلت �إىل دم�شق. 

وكان و�لدي قد غ������د� قا�شياً �رسعياً، وعني 

يف »�عز�ز« فعادت م�شكل������ة در��شتي، لكنها 

حل������ت عندما تقدم������ت مب�شابق������ة يف حلب 

قامة يف �لثانوية  لنيل »كر�شي كام������ل« يف �الإ

كطالب د�خلي )در��شة و�إطعام ومنامة( ويف 

هذه بدت �أهمية �لكفاءة، فقد دخلت ثانوية 

�ملاأمون يف حلب. و�أقمت فيها �شنتني، ناجحاً 

ثم �نتقل������ت �إىل دم�شق، و�حتفظت بالكر�شي 

�ملج������اين يف دم�شق، ولكن بدون منامة، حتى 

نلت �لبكالوريا. 

- ماذا كان توجهك وقتئٍذ ؟ 

دب �لقدمي، ويف  • كنت ب������ارز�ً يف فرع �الأ

فرع �لعل������وم. وكنت متقناً �للغ������ة �لفرن�شية، 

فاخ������رتت �لفل�شفة ووجدت فيه������ا �شالتي. 

أ�شا�شية  وىل � كان������ت �لدر��شة يف �لبكالوريا �الأ

أ�شاتذتي يف ذلك �لوقت  يف تكوين������ي، وكان �

�أفذ�ذ�ً، بكل معنى �لكلمة. 

- مثل من ؟ 

• عب������د �لقادر �ملب������ارك، �شليم �جلندي، 

حممد �لبزم، عز �لدين �لتنوخي. وكان هوؤالء 

آد�بها،  فذ�ذ يقدرون ولعي باللغة �لعربية و� �الأ

أ�شتطيع �الدع������اء باأنني �لتهمت  حت������ى �إنني �

�ملكتب������ة �لعربية، ومثلها �ملكتب������ة �لفرن�شية، 

�شات������ذة. �خرتت  أث������ري ذ�ت������ي وبت�شجيع �الأ بتا

�لفل�شف������ة بانتقايل �إىل �ل�ش������ف �لثاين ع�رس 

»�لبكالوري������ا �لثانية« )كان نظ������ام �لبكالوريا 

موؤلفاً من بكالوريتني: �أوىل وثانية(. 

- ما هي عوامل تعلقك بالفل�سفة؟

�شتاذ �ملرحوم  أ�شباب تعلقي هو �الأ • �أحد �

�نطون مقد�شي �لذي عاد وقتئٍذ من در��شتها 

يف فرن�شا، فقد زودين بز�د كبري من مكتبته 

يف ي������ربود، فقر�أت �لفل�شفة بالفرن�شية، رمبا 

�أكرث من �لعربية وتعلقت بها. غري �أن �مل�شكلة 

�ملزمنة ظهرت من جدي������د، وكانت �جلامعة 

�ل�شورية يف دم�شق ت�شم كليتني، و�حدة للطب 
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و�أخرى للحقوق، وحل�شن �حلظ �أعلنت وز�رة 

يفادهم  �ملعارف عن م�شابقة الختيار �شبعة الإ

�إىل فرن�شا، فتقدمت وجنحت.. كنت �لناجح 

ول يف �لفل�شفة. �الأ

- يف اأي �سنة ؟ 

• عام 1942. وكان������ت بو�در �حلرب قد 

يف������اد �نطلقت  الح������ت، وعندم������ا تهياأنا لالإ

�حلرب �لعاملية �لثانية، فاأوفدنا �إىل �لقاهرة 

بدالً من باري�س، وكنت قد و�شلت �إىل يقني، 

ب������اأن عام������ل �لكفاءة ذو �أهمي������ة ال يف جناح 

مة، بل  �إن�شان ما فح�شب، ولك������ن يف بناء �الأ

�شا�شية يف جناح �لبلد  �إن������ه �أحد �ملفاتي������ح �الأ

أي�شاً. �

- ماذا عن م�رش ؟ 

خما�ص الفكرة القومية 

• يف م�������رس در�شت �لفل�شف������ة، وح�شلت 

عل������ى �للي�شان�������س بدرجة ممتاز م������ع مرتبة 

وىل، جتربتي مب�رس كانت خما�شاً  �ل�رسف �الأ

لفك������رة �لقومية �لعربي������ة. ب�رس�حة.. كانت 

�لفك������رة �لقومية يف م�رس قليل������ة �النت�شار، 

فجمعن������ا جهودن������ا -نح������ن �ل�شوري������ني- يف 

أو�شاط �لطالب  �لدعوة للقومية �لعربية يف �

�شاتذة وبع�س  �شاتذة معاً. �شادقنا بع�س �الأ و�الأ

�لط������الب، ورحنا نزرع فيه������م فكرة �لقومية 

أنها كانت مو�شع ��شتغر�ب،  �لعربية. �شحيح �

نهم مل يكون������و� �شمعو� عن �شيء مماثل من  الأ

قبل، لكنن������ا بجهودنا ون�شاطاتنا يف �لندو�ت 

و�لفنية..  �لفكرية  ما�ش������ي  و�الأ و�ملحا�رس�ت 

وىل لغر�ش������ة �لقومية يف  و�شعن������ا �للبنات �الأ

م�رس. وكان ثمة �إىل جانب �مل�رسيني طالب 

من �لدول �لعربي������ة كافة. وكان ي�شاعدنا يف 

أ�شاتذة وطالب منهم م�شاعدة جليلة.  ذلك �

- مثل من ؟ 

�شت������اذ �للبن������اين ح�شن �شعب،  • مثل �الأ



عبد اهلل عبد الدامي: ناذر نف�سه للقومية

ول   3�42008 العــــــدد 543 كانون الآ

وغ������ريه كثريون، مم������ن ال ت�شعفن������ي �لذ�كرة 

باأ�شمائهم �أقول، كنا ندعو من هم معروفون 

مبيولهم �لعربية �إىل هذه �لندو�ت و�حلفالت 

�لتنويري������ة، وع������ن طريقها ك�شب������ت �لقومية 

�لعربية �إىل �شفها �أن�شار�ً كرث�ً. 

- مثل من اأي�سًا ؟ 

• كعلوية با�شا وعبد �لرحمن عز�م. 

فك���رة  زرع  يف  م�سق���ة  �سادفت���م  ه���ل   -

القومية العربية هناك ؟ 

أق������ول لك �إن  • م�شقة كب������رية. يكفي �أن �

�شعد زغلول با�شا عندما �شئل يف �لع�رسينيات 

عن �لقومية �لعربية، �أجاب: »�شفر + �شفر 

+ �شفر!« لك������ن ��شتمر�ر �ل�شباب �لعربي يف 

ه������ذ� �لعمل كان له دور ب������ارز يف ن�رس فكرة 

�لقومية �لعربية يف م�رس، حتى غدت م�رس 

موؤمنة بها. 

من الدين اإىل القومية 

ألح علي فوجهته  هن������ا، برز �أمامي �شوؤ�ل �

�إىل �لدكت������ور عب������د �هلل عبد �ل������د�مي، وكنا 

يف جل�شتن������ا �ملاألوفة كل يوم جمعة مع بع�س 

�شدقاء:  �الأ

اإىل  الدي���ن  م���ن  تط���ورت  كي���ف   -

القومية؟ 

• كانت عملية تطور د�خلي ذ�تي، �إ�شافة 

�إىل تاأثري باأ�شاتذة عملو� من �أجل �لقومية. 

- من هم ؟ 

• مي�شيل عفلق �لذي كان يعلمنا �لتاريخ، 

و�ش������الح �لدي������ن �لبيطار �ل������ذي كان يعلمنا 

جو�ء �لقومية  �لفيزياء، �إ�شافة �إىل تاأثري باالأ

�لت������ي ولدتها ثورة ر�شي������د عايل �لكيالين يف 

�لع������ر�ق، لكن هذ� �لزخ������م �لقومي مل يطفئ 

�لر�شيد �لديني �لذي كان لدي. 

- هل اأنت حزبي ؟ 

• كال. م������ع �أن �جلميع كان������و� يعتربونني 

أنا �شديق  حزبياً. بوهج �نتمائ������ي �لقومي. �

أنا مع  أ�شاأل هل � أنني ما كنت � �لبعث، و�لو�قع �

أنا ل�شت معه.  أم � �لبعث �

أ �لدكتور عبد �لد�مي �لكتابة يف وقت  بد�

مبك������ر، ويزعم –يقول- �إنه قر�س �ل�شعر يف 

عد�دية، ولعل  مرحلة قدمية، يوم كان يف �الإ

أ�شباب �هتمامه بالكتابة، مبكر�ً، �تفاقه  من �

�ملزدوج للثقافة �لعربية و�لثقافة �لفرن�شية. 
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- متى بداأت الن�رش ؟ 

• عام 1941 م 

- يف �سحيفة اأم يف جملة اأم يف كتاب ؟ 

ديب«  مر يف جملة »�الأ ن�رست �أول �الأ  •

وكانت كتاباتي تتعلق بكتاب و�شعر�ء �أجانب، 

لكنن������ي بعد عام بد�أت عندي مرحلة �لكتابة 

�ملت�شل������ة و�جل������ادة. كنت وقتئ������ٍذ يف م�رس، 

و�أ�ش������درت كتاب������ني -م������ع زميل������ي �ملرحوم 

�شامي دروبي- هم������ا: كتاب »منبعا �الأخالق 

و�لدي������ن« و »�ل�شحك« لربغ�شون �ملرتجم من 

�لفرن�شية. 

كتاب ال�سحك..

هنا تذكرت كت������اب »�ل�شحك« لربغ�شون 

�شحاك، منذ  فقد تعلم������ت منه، و�شائ������ل �الإ

أت������ه. كان  ذل������ك �لوق������ت �ملبك������ر، عندما قر�

قد �ش������در عن »د�ر �لكات������ب �مل�رسي« �لتي 

ي�رسف عليه������ا �لدكتور ط������ه ح�شني. ذكرت 

للدكتور عب������د �لد�مي ذل������ك كاأنني �كت�شفت 

منجماً وقتئ������ٍذ، فابت�شم وروى يل ق�شة ن�رس 

»�ل�شحك« �لطريفة: 

• ترجمنا �لكتاب، و�أخذناه �إىل د�ر �لكاتب 

�مل�رسي، فا�شتقبلنا موظف هناك، لعله مدير 

�لد�ر، كنا �شغريي������ن، �أقل من �لع�رسين، فلم 

أ �لكتاب، وق������د �شكونا ذلك �إىل �لدكتور  يقر�

ه������و�ين، فنق������ل �لق�شة �إىل  عب������د �لعزيز �الأ

�شديقه �لدكتور ط������ه ح�شني �لذي ��شتقبلنا 

أع������اد �العتبار لهذ� �لكتاب �لذي �أعجبك،  و�

وهذ� ي������دل على طبقة رفيع������ة �مل�شتوى من 

�لفهم، مل تتوفر للموظف، وتوفرت للم�رسف 

على �لد�ر �لدكتور طه ح�شني.

بع������د ذلك عاد �لدكت������ور عبد �لد�مي �إىل 

أ�شت������اذ�ً للفل�شفة بحم�س ثم  �شوري������ة، وعني �

نتاج  دم�شق، ثم نق������ل �إىل �جلامعة، و�شار �الإ

�جلامع������ي همه، لكنه مل ين�������س �لهم �لقومي، 

فر�ح ينتج يف �حلقلني معاً. 

- اأفهم من هذا اأنك كنت تب�رش بالقومية 

العربية ؟

• �لرتبية جاءت ب������ي �إىل �لقومية، �إنهما 

جانب������ان متقابالن يف حيات������ي، ولقد ب�رست 

فيهما بالت�شاوي.

اأ�سباب التجزئة..

�شاأله عن �شبب  بد� يل �أن �لوقت قد حان الأ

�نح�ش������ار �لتيار �لقوم������ي يف �لبالد �لعربية، 

أنا �شامت  فذكر يف مقال������ة طويلة، تلقيتها و�
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�أن �ل�شبب كامن يف جتذر ثقافة �لتجزئة يف 

�لنفو�س بعد �شايك�س- بيك������و، فكان �لوقوع 

أثناء �لعمل �لوحدوي، وقال »�إن  يف �أخط������اء �

رو��شب �لتجزئ������ة هي �شبب رئي�شي، م�شافاً 

�إليه������ا وق������وع �النف�ش������ال، و�ل�رس�عات بني 

�لدول، ووق������وع �لكيانات �ملج������ز�أة يف حالة 

ت�شب������ح معها ع�شية على �الخرت�ق، ومما ال 

�شك فيه –�أ�ش������اف- �إن �إ�رس�ئيل تغذي هذه 

�لنز�عات �لتق�شيمية. 

منا�سب عبد الدامي 

يف ثبت �أطلعني عليه وجدت �أن �لدكتور 

عب������د �هلل عب������د �لد�مي قد �شغ������ل �لوظائف 

�لتالي������ة، منذ ب������د�أ خطوت������ه �لعلمية وحتى 

�ليوم: 

كان مدي������ر�ً للفل�شفة يف ثانويات حم�س 

ودم�شق ما بني عامي 1948م وعام 1964م، 

أ�شتاذ�ً بكلية �لرتبية بجامعة دم�شق منذ  ث������م �

أ�شتاذ  أ ع������ام 48 وحتى ع������ام 1966م ثم � بد�

كر�ش������ي �أ�شول �لرتبي������ة، ورئي�س ق�شم �أ�شول 

خري من  �لرتبية يف �جلامعة من������ذ �ل�شهر �الأ

ع������ام 1960م وحتى �ل�شه������ر �لثاين من عام 

1966 م، و�شغل من�ش������ب مدير عام معارف 

حكوم������ة قط������ر )1957م- 1958 م( ومدير�ً 

لل�شوؤون �لثقافي������ة يف وز�رة �لثقافة �ل�شورية 

ع������الم يف  لالإ )1959م- 1960 م( ووزي������ر�ً 

�شوري������ة ع������ام 1962م، ثم ع������اد �إىل �لوز�رة 

نف�شها عام 1964م ثم �شار وزير�ً للرتبية عام 

أ�شتاذ �لتخطيط )من  1966م، و�شغل من�شب �

أ�شتاذ بكلية  1962م وحتى 1972م( ومن�شب �

�لرتبية يف �جلامع������ة �للبنانية ما بني عامي 

)1974م و 1975م( ومن�شب خبري �لتخطيط 

�لرتبوي باملركز �لدميوغر�يف بالقاهرة، وهو 

مم �ملتحدة، ع������ام 1973م، و�حتل  تابع ل������الأ

من�ش������ب مدير م�������رسوع �ليون�شك������و لتطوير 

�لرتبية يف �شلطنة عمان )1975م- 1976م(، 

وّمثل �ليون�شكو ورئي�س بعثتها يف دول غرب 

�أفريقيا )نيجرييا، بنني، توغو، غانا( ما بني 

عام������ي 1976م حت������ى 1978م، ورئي�س ق�شم 

م�رسوعات �لرتبية يف �لبالد �لعربية و�أوروبة 

م،  حت������ى 1985  م������ن 1978م  باري�������س  يف 

وع�شو جلنة تقومي �لنظام �لرتبوي يف دولة 

�لكوي������ت )1985م- 1987م( وع�شو مر��شل 

مبجم������ع �للغة �لعربي������ة يف دم�شق )بدء�ً من 

عام 1992م(، وع�شو يف جمل�س �أمناء مركز 
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در��ش������ات �لوحدة �لعربية- بريوت، منذ عام 

ن.  1974 م وحتى �الآ

�إن ه������ذ� �لكم �لكبري م������ن �ملنا�شب �لتي 

�شغلها مبا فيها �ل������وز�رة ثالث مر�ت، لتدل 

على مركزه �لكبري يف جمايل �لرتبية و�لقومية 

�للذين نذر حياته لهما. 

لفات���ه الرتبوية باللغة  ولكن م���ا هي موؤ

العربي���ة، واأهم اأعماله القومية والفكرية، 

لفاته باللغة الفرن�سية؟  ثم ما هي موؤ

كتب يف الرتبية..

ننق������ل من �لثبت �لذي �أطلعني عليه �أهم 

موؤلفاته �لرتبوية باللغة �لعربية: 

أ�شاليبه  1- �لتخطيط �لرتبوي، �أ�شوله و�

�لفنية يف �لبالد �لعربية –بريوت- د�ر �لعلم 

للماليني. طبعة تا�شعة عام 1999م. 

2- �لرتبية �لتجريبية و�لبحث �لرتبوي- 

د�ر �لعل������م للمالي������ني- �لطبع������ة �خلام�ش������ة 

1988م.

3- �لرتبي������ة ع������رب �لتاري������خ- د�ر �لعل������م 

للماليني- �لطبعة �لثانية 1996م. 

4- �لتنبوؤ باحلاج������ات �لرتبوية، حتقيقاً 

ه������د�ف �لتنمية �القت�شادية و�الجتماعية،  الأ

)مرتجم عن باون�س( 1964م. 

5- �لرتبية �لعام������ة )مرتجم عن �أوبري(- 

بريوت- د�ر �لعلم للماليني- �لطبعة �لثامنة 

1981 م. 

�لرتبي������ة  يف  �لتكنولوجي������ة  �لث������ورة   -6

�لعربية- د�ر �لعلم للماليني- �لطبعة �لثالثة 

1981م. 

7- �جلمود و�لتجديد يف �لرتبية �ملدر�شية 

)مرتجم عن �أفانزيني(- د�ر �لعلم للماليني- 

بريوت- �لطبعة �لثانية- 1995 م. 

8- �لرتبي������ة يف �لب������الد �لعربي������ة- د�ر 

�لعلم للماليني- بريوت- �لطبعة �ل�شاد�شة- 

1998م. 

9- �لرتبية و�لعمل �لعربي �مل�شرتك- د�ر 

�لعلم للماليني- 1988م. 

ن�شان يف �لوطن  �لرتبي������ة وتنمية �الإ  -10

�لعربي- د�ر �لعلم للماليني- 1997م.

نحو فل�شفة تربوية عربية- بريوت-   -11

مركز در��شات �لوحدة �لعربية- 2000م.

عن  )مرتجم  �حلديث������ة  �ملد�ر�������س   -12

فولكييه مع �آخرين( ع������دد خا�س عن جملة 

�ملعلم �لعربي 1953م. 
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�الجتاهات  ع������ن  مق������ارن  بح������ث   -13

�ل�شائ������دة يف �لو�ق������ع �لرتب������وي يف �لب������الد 

�لعربية- �ملنظمة �لعربي������ة للرتبية و�لثقافة 

و�لعلم- تون�س 1993 م. 

تطوي������ر  ��شرت�تيجي������ة:  مر�جع������ة   -14

�لرتبي������ة �لعربية- �ملنظم������ة �لعربية للرتبية 

و�لثقافة و�لعلوم- تون�س 1995م. 

للرتبية يف  �لعربي������ة  �ال�شرت�تيجية   -15

�ملرحل������ة �ل�شابق������ة على �لتعلي������م �البتد�ئي 

طفال(- �ملنظمة �لعربية  )مرحلة ريا�������س �الأ

للرتبية و�لثقافة و�لعلوم- تون�س 1966م. 

فاق �مل�شتقبلية للرتبية يف �لبالد  �الآ  -16

�لعربي������ة- د�ر �لعل������م للمالي������ني- بريوت- 

2000م. 

.. وكتب يف القومية والفكرية 

1- دروب �لقومية �لعربية- بريوت- د�ر 

أته قبل  د�ب- 1958 م، وقد �أهد�نيه، وقر� �الآ

هذ� �حلو�ر. 

د�ر  ب������ريوت-  �لقومي������ة-  �لرتبي������ة   -2

د�ب- 1959 م.  �الآ

ن�شاني������ة- بريوت- د�ر  3- �لقومي������ة و�الإ

د�ب- 1957م طبع������ة �أوىل ثم طبعة ثانية  �الآ

وطبعة ثالثة عام 1960م. 

و�لدميقر�طية- بريوت-  �ال�شرت�كية   -4

د�ب- 1960م.  د�ر �الآ

5- �جليل �لعربي �جلديد- بريوت- د�ر 

�لعلم للماليني- 1961 م. 

6- �لتخطيط �ال�شرت�كي- دم�شق- وز�رة 

�لثقافة- 1965 م. 

7- �لوطن �لعربي و�لثورة- بريوت- د�ر 

د�ب 1963 م.  �الآ

8- يف �شبيل ثقافة عربية ذ�تية- بريوت- 

د�ب 1983 م.  د�ر �الآ

د�ب )مرتجم عن  9- منبعاً �الأخالق و�الآ

برغ�شون(- باال�شرت�ك مع �شامي �لدروبي- 

د�ر �لعلم للماليني- 1984 م- طبعة ثانية.

�ل�شح������ك �ملرتجم ع������ن برغ�شون،   -10

مع �شام������ي �لدروب������ي- ب������ريوت- د�ر �لعلم 

للماليني- 1986م. 

�لعاملي  و�لنظام  �لعربي������ة  �لقومية   -11

د�ب- بريوت- 1994م.  �جلديد- د�ر �الآ

�إ�رس�ئيل وهويته������ا �ملمزقة- مركز   -12

در��شات �لوحدة �لعربية- بريوت- 1996م. 

بن������اء  و�لثقاف������ة يف  �لرتبي������ة  دور   -13
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ح�ش������ارة �إن�شاني������ة جدي������دة- د�ر �لطليعة- 

بريوت 1998م. 

نكب������ة فل�شطني عام 1948 �أ�شولها   -14

دبية يف  آثاره������ا �ل�شيا�شي������ة و�لفكري������ة و�الأ و�

�حلياة �لعربية- د�ر �لطليعة- بريوت 1998 

م. 

�������رس�ع �ليهودي������ة م������ع �لقومي������ة   -15

�ل�شهيونية- د�ر �لطليعة- بريوت 2000م. 
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لفات بالفرن�سية موؤ

وللدكتور عب������د �هلل عبد �لد�مي موؤلفات 

مدر�شي������ة، باال�ش������رت�ك مع �شام������ي �لدروبي 

وحاف������ظ �جلم������ايل، ول������ه موؤلف������ات باللغة 

�لفرن�شية، كما �أن له بحوثاً ومقاالت يف كثري 

جنبية، �إ�شافة �إىل  من �ملج������الت �لعربية و�الأ

بح������وث ودر��شات كان قدمه������ا يف عدد من 

�لندو�ت و�ملوؤمتر�ت �لعربية و�لدولية. 

❁    ❁    ❁

�إن حي������اة مبثل ه������ذ� �الت�ش������اع و�لنتاج 

ول بني حيو�ت  جلديرة �أن حتل يف �ملركز �الأ

�ملفكري������ن �لعرب، و�إذ� م������ا �أ�شفنا �إىل ذلك 

�لت������ز�م �لدكتور عب������د �لد�مي به������ذ� �لتيار 

�لقومي.. مل�شنا �لنكهة �خلا�شة لهذ� �ملفكر 

�لكبري �لذي كم �رسرنا باأن �أذن لنا �أن نحاوره 

هذ� �حلو�ر �ملتو��ش������ع �لذي توخينا منه �أن 

ن�شري �إىل ثو�بته ونتاجاته، وهو حامل دكتور�ه 

د�ب )تربي������ة( من جامع������ة �ل�شوربون،  يف �الآ

بتقدي������ر م�رسف جد�ً ع������ام 1957م، )رحمه 

�هلل رحمة و��شعة(. 

حمطات يف م�سرية عبد الدامي 

• حف������ظ �لدكتور عب������د �هلل يف مدر�شة 

�لب������اب �البتد�ئية خطبة طارق بن زياد عند 

ندل�س، وكان  عزم������ه على عبور جي�شه �إىل �الأ

ين�ش������د مع لد�ته يف �بتد�ئي������ة �دلب ق�شيدة 

فخري �لبارودي: 

ب�������������الد ال����������ع����������رب اأوط����������������اين

م�����������ن ال�������������������س���������ام ل�������ب�������غ�������دان

أنه �طلع منذ  • يفخ������ر �لدكتور عبد �هلل �
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وىل يف �ملدر�شة  نعوم������ة �أظفاره ويف �ل�شنة �الأ

أن������ه �طلع على كربي������ات �ملر�جع  �لثانوي������ة، �

ع�شى للقلق�شندي،  �لعربية �لقدمية ك�شبح �الأ

بي هالل  و�لعمدة البن ر�شيق و�ل�شناعتني الأ

�لع�شك������ري، و�لعقد �لفريد الب������ن عبد ربه، 

مايل للقايل،  و�لبيان و�لتبيني للجاحظ، و�الأ

ور�شالة �لغفر�ن للمعري. 

أ، وه������و يف �خلام�شة ع�رسة لبلز�ك  • قر�

أ�شعار  و�شاند�ل وجورج �شتان وفلوبري وحفظ �

مو�شيه والمارتني وفيكتور هوغو و�شاتوبريان، 

أ ل�شك�شبري ودو�شتوف�شكي وتول�شتوي. وقر�

نكليزية  • يجي������د �لفرن�شية ويح�ش������ن �الإ
ملانية و�لالتينية.  ولديه �إملام باالأ

• ح�شل عل������ى جائزة �شلط������ان �لعوي�س 
ن�شانية و�مل�شتقبلية  �لثقافية يف �لدر��شات �الإ

يف دورة عام 1992- 1993م. 

• ح�شل على و�شام �ال�شتحقاق �ل�شوري، 
وو�ش������ام �ال�شتحقاق �مل�رسي، وو�شام �لنه�شة 

ردن.  من �الأ

• ح�رس، بعد عودت������ه من م�رس، �ملوؤمتر 

�لتاأ�شي�شي للحزب يف ني�شان 1947م. 

¥µ
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مكت�سفات اأثرية: 

أثرية  ثري يف �لرق������ة على 175 قطعة � ع������رثت �لبعثة �لوطنية للتنقيب �الأ

�شد غرب �ملدينة بنحو  ثري على �شفاف بحرية �الأ يف موق������ع تل �ل�شويحات �الأ

110 كيلومرت�ت. 

آثار �لرق������ة �أن �ملديرية علمت �أن هبوطات حدثت يف  وذك������ر رئي�س د�ئرة �

ر��ش������ي �لزر�عية �ملحيطة بالتل نتيجة �أعمال �ل�شقاية، وعلى �لفور قامت  �الأ

ثار و�ملتاحف بت�شكيل بعثة وطنية طارئة للتنقيب يف هذ�  �ملديري������ة �لعامة لالآ

كاتب  وباحث يف الرتاث العربي )�سورية(

فحات من الن�شاط الثقايفشفحات من الن�شاط الثقايفشفحات من الن�شاط الثقايف ش�ش�

❁

˜

❁❁

ااأحمد احل�سنيحمد احل�سني
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�ملوقع حيث تبني لها �أن �لهبوطات عبارة عن 

ل������ف �لثالثة قبل �مليالد،  مد�فن تعود �إىل �الأ

أيام من    أنه مت �لعثور بعد عدة � م�شيفاً �

أثرية  �لعمل �ملتو��شل عل������ى 175 قطعة �

معظمها بحالة جيدة وهي عبارة عن: ن�شال 

ل�شه������ام و�شكاكني وخمارز وخرز ومننم و�أو�ن 

أ�ش������اور برونزية  وج������ر�ر فخارية وخ������و�مت و�

و�آالت مغازل و�أ�شد�ف نهرية وقطع عظمية 

عليها ر�شومات لطي������ور وحيو�نات وكتابات 

خمتلفة ودم������ى حليو�نات برونزي������ة و�أختام 

�شكال عليها ر�شومات  أ�شطو�نية متع������ددة �الأ �

�شكال هند�شية ومقا�شط برونزية وجميعها  الأ

تع������ود �إىل نف�س �لف������رتة �لتاريخي������ة وت�شكل 

متحفاً كاماًل. 

ثار فيها عن  ويف حماة �أعلنت مديرية �الآ

�لعثور بطري������ق �مل�شادفة على جمموعة من 

ثري������ة �لتي تعود للفرتة  �لدنان������ري �لذهبية �الأ

�لبيزنطي������ة، بلغ عدده������ا 60 قطعة نقدية، 

حيث عرث عليها �أحد �ملو�طنني خالل �لقيام 

باأعمال �لبن������اء بالقرب من من�شاأة �لكرنازي 

�لتي تقع على بعد 2 كم �إىل �جلنوب �ل�رسقي 

من مدينة حماة. 

آثار حماة �أن �لنقود �ملكت�شفة  وذكر مدير �

باطرة  �شملت 52 دينار�ً ذهبياً تعود لع�رس �الأ

تيودو�شيو�������س وليون وزين������ون وجو�شتني و8 

أن�ش������اف دنانري �أخ������رى تع������ود لنف�س فرتة  �

باط������رة، م�شري�ً �إىل �أن هن������اك 41 دينار�ً  �الأ

ذهبياً من فئة »�شوليدو�س« منقو�شة يف ع�رس 

أن�شتا�شيو�س ونق������د�ً و�حد�ً من  مرب�ط������ور � �الإ

�آخر  مرب�ط������ور تيودو�شيو�س ونقد�ً  ع�رس �الإ

مرب�طور  من طر�ز �شوليدو�������س يف ع�رس �الإ

لي������ون و6 نقود من نف�س �لطر�ز تعود لع�رس 

مرب�ط������ور زينون و3 نقود �شوليدو�س متثل  �الإ

مرب�طور جو�شتني.  ع�رس �الإ

و�أو�شح �أن هناك 6 نقود ذهبية من فئة 

ن�شف دينار ن�ش������ف �شوليدو�س موزعة على 

�ل�شكل �لتايل ن�ش������ف دينار و�حد من ع�رس 

مرب�ط������ور زينون و4 قطع من فئة �لن�شف  �الإ

مرب�طور �ن�شتا�شيو�س  دينار وتعود لف������رتة �الإ

�إ�شاف������ة �إىل ن�شف دين������ار و�حد متثل ع�رس 

مرب�طور جو�شتني وكذلك نقدين ثلث دينار  �الإ

مرب�طور  وثل������ث �شوليدو�س ترجع لع�������رس �الإ

جو�شت������ني موزعة على ثلث دين������ار وعددها 

مرب�طور جو�شتني.  �ثنان تعود لع�رس �الإ

ولف������ت �أمني �ملتحف �لوطن������ي يف حماة 

ثرية و�لتاريخية لهذه �لدنانري  �إىل �لقيمة �الأ

�لذهبي������ة �ملكت�شفة حديث������اً لكونها ترمز �إىل 

أنها تعك�������س بعد�ً  �لف������رتة �لبيزنطي������ة كم������ا �

ح�شاري������اً يتمثل يف �شكِّ نق������ود من �لذهب 

�خلال�س خالل تلك �حلقبة �ملوغلة بالقدم، 

أنه مت ��شتالم جميع �لقطع �لذهبية  موؤك������د�ً �

أنه �شيتم عر�س  وه������ي بحالة جيدة مو�شحاً �
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هذه �لنقود �لذهبية يف �لقاعة �خلا�شة بنف�س 

�لف������رتة بعد �إنهاء عملية �لدر��شة �لتف�شيلية 

لها.

ثرية  �أما يف تدمر فقد ع������رثت �لبعثة �الأ

�ل�شوري������ة �ل�شوي�رسي������ة �لعامل������ة يف موقعي 

بئر �لهم������ل و�لندوية يف �لبادي������ة �لتدمرية 

عل������ى جمموعة م������ن �للق������ى �ل�شو�نية �لتي 

تتمي������ز باأ�شكاله������ا �ملميزة ودق������ة �شناعتها 

ن������و�ع خمتلفة  وبع�������س �لعظ������ام �لتي تعود الأ

من �حليو�نات كان������ت تعي�س يف ذلك �لوقت 

أبرزها �جلمل �لذي �ش������كل �كت�شافه باملوقع  �

�إثباتاً قاطع������اً �أن �أ�شل �جلم������ل من �لبادية 

�ل�شوري������ة ومنه������ا �نتقل �إىل خمتل������ف �أنحاء 

�ملعمورة. 

آثار تدمر �أن �لبعثة قامت  و�أو�شح مدير �

�شب������ار يف �ملوقع وتو�شيعها  بفتح عدد من �الأ

و�إجر�ء در��شات وحتريات جيولوجية بهدف 

ربط �لتاريخ �جليولوجي للطبقات باملقاطع 

ثري������ة �لتي مت  �ملدرو�ش������ة مع �ملعطي������ات �الأ

�حل�ش������ول عليها �شابقاً، حيث كان الكت�شاف 

عدد من �ملو�قد يف �ملوقع �شمن طبقات تعود 

أثر و��شح يف حتديد  �إىل نح������و 70 �ألف عام �

�لزمن �النتقايل �لذي �شكلت فيه �لنار حمركا 

فاعال يف تطوير �ل�شل�شلة �لب�رسية من خالل 

دو�ت و �لو�شائل و�ال�شتخد�مات.  تطوير �الأ

ي�ش������ار �إىل �أن �لبعثة ك�شفت يف مو��شمها 

�ل�شابقة عن طبقة ��شتيطانية تعود �إىل نحو 

400 �ألف عام ما ي�شتدعي �إجر�ء �ملزيد من 

�شب������ار يف �أعماق �لطبق������ات �لتي ماز�لت  �الأ

توؤك������د نتائج �الكت�شافات فيها �أهمية حو�شة 

�لك������وم كخ������ز�ن ب�رسي فا�شت م������ن جد�وله 

�لهجر�ت من������ذ �أقدم �لع�ش������ور �إىل خمتلف 

�أنحاء �لعامل.

ثرية �ل�شورية  ويف حلب �أنهت �لبعث������ة �الأ

�ليابانية �مل�شرتكة تنقيباتها يف كهف �لديدرية 

�شم������ال حمافظة حل������ب يف خت������ام مو�شمها 

أثرية هامة  �لتنقيب������ي لهذ� �لعام باكت�شافات �

عل������ى �ل�شعيدين �لوطن������ي و�لعاملي، ح�شب 

ثرية يف  ت�رسي������ح رئي�س �شعبة �لتنقيب������ات �الأ

ثار و�ملتاحف بحلب �لذي  �ملديرية �لعامة لالآ

قال: �إنه مت �كت�شاف �أقدم مبنى �أثري ال يز�ل 

موجود�ً يف �شورية حيث �أنهت �لبعثة عملها 

ول م������ن �لكه������ف وك�شفت عن  يف �لق�ش������م �الأ

آثار تع������ود �إىل �حل�شارة �لنطوفية 11000- �

13000 �لتي �نت�������رست يف منطقة فل�شطني 

�شابقاً مما ي������دل على �نت�شار هذه �حل�شارة 

وىل �لتي تكت�شف  �شمال �شورية وهي �ملرة �الأ

أثرية بهذ� �حلجم تعود �إىل �لفرتة  فيها مبان �

�ملذكورة. 

و�أ�ش������اف رئي�������س �شعبة �لتنقيب������ات: �أن 

أن�ش������اف دو�ئر بني  �ملب������اين �ملكت�شفة متثل �
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ق�شمه������ا �ل�شفلي من �حلجارة �لطبيعية على 

�رتف������اع مرت و�حد بينم������ا مت جتهيز ق�شمها 

�شج������ار �لتي وجدت  �لعل������وي من �أغ�شان �الأ

حمروق������ة يف مكانه������ا �لطبيع������ي ومت ك�شف 

أثري������ة متتالية تق������ع جميعها  خم�ش������ة مبان �

�شمن كهف �لديدري������ة �شيتم �ملحافظة على 

هميتها �لتاريخية،  الأ و�شعها �حلايل نظ������ر�ً 

أنه مت �كت�ش������اف �أدو�ت حجرية  م�ش������ري�ً �إىل �

أربعة �أمتار من  يف نف�������س �ملكان على عم������ق �

�أر�شي������ة �لكهف يع������ود تاريخه������ا �إىل �لفرتة 

�ليربودي������ة قب������ل 300 �ألف �شن������ة وهي �ملرة 

آثار هذه  أي�ش������اً �لتي تكت�شف فيه������ا � وىل � �الأ

�حل�شارة �شمال �شورية بعد �كت�شافها �شابقاً 

يف منطقة يربود بالقرب من دم�شق ومنطقة 

�لك������وم يف �لبادية �ل�شوري������ة وهذ� دليل على 

�نت�ش������ار وتو�ش������ع هذه �حل�ش������ارة �إىل �أماكن 

�شلي، و�كت�شفت �لبعثة  بعيدة عن مركزها �الأ

أي�شاً بع������د تنقيبها يف �لق�ش������م �خللفي من  �

�لكهف بقايا هي������كل عظمي لطفل يندرتايل 

يعود تاريخ������ه �إىل ما قبل 50 �ألف �شنة وهو 

�لثال������ث يف كهف �لديدري������ة، �لذي يعترب من 

ن�شان  أه������م �لكهوف �لعاملية حي������ث �شكنه �الإ �

قب������ل 300 �ألف �شن������ة وتعاقب������ت عليه �أهم 

ث������الث ح�شار�ت وهي �حل�ش������ارة �ليربودية 

)1(
و�ملو�شيرتية و�لنطوفية. 

اأدركوا العربية!: املحيط

حذر �لدكتور حممود حافظ رئي�س جممع 

�للغة �لعربية من خطورة �شياع �للغة �لعربية 

وتف������رق �ل�شعوب بني لهجات عامية وحملية، 

مر �لذي �شيوؤدي �إىل تقطيع �أو��رس �لوحدة  �الأ

بني �ل�شعوب و�إفقاده������ا ميزة تنفرد بها من 

بني دول �لعامل �لنامي جميعها. 

و�أكد حافظ خالل تغطية �جتماع �لدورة 

�ل�������75 ملجمع �للغ������ة �لعربي������ة حلماية �للغة 

�لعربي������ة �لتي عق������دت يف �لقاه������رة موؤخر�ً 

�أن �للغ������ة �لعربية هي وعاء �لثقافة و�لرت�ث 

و�لذ�كرة �لتاريخية لل�شعوب، م�شدد�ً على �أن 

�حلملة �ل�رس�شة م������ن �لد�خل و�خلارج �شد 

�للغة �لعربية تهدد ب�شلب هوية �ملو�طن �لعربي 

وتعمل على حتويله �إىل كائن ��شتهالكي كما 

يريده �لنظام �لعاملي �جلديد. 

أ�شاتذة  وحّمل رئي�س جممع �للغة �لعربية �

�جلامع������ات م�شوؤولية مماثلة يف تخلف �للغة 

�لعربية، وقال: �إنهم يتحدثون بالعامية وهم 

يدّر�ش������ون �لعربية، مو�شح������اً �أن رف�س تلك 

�جلامعات تعري������ب بع�س �ملو�د �لعلمية مثل 

�لطب و�ل�شيدلة و�لهند�شة يزيد من �لغربة 

�لت������ي تعي�شها �للغ������ة يف جمتمعاتنا �لعربية، 

م�شري�ً �إىل �أن ��شتم������ر�ر �لعدو�ن على �للغة 

�لعربية �شي������وؤدي �إىل ظهور طبقة �جتماعيَّة 

ال تنتمي �إليها ب������ل �إىل لغات �أجنبية وبلد�ن 
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تل������ك �للغات، وم�شيف������اً �إن �للغة �لعربية يف 

�لع�رس �حلا�رس تو�جه �لكثري من �لتحديات 

�ل�رس�شة من قبل قوى �لعوملة �ملختلفة �ملتمثلة 

يف �مل�شال������ح �ملادية �لناجم������ة عن �الت�شال 

جنليزية لغة  جنبي، و�الدعاء باأن �للغة �الإ باالأ

عاملي������ة �دعاء لي�س له ن�شي������ب من �ل�شحة، 

فالتحدي �لذي يو�جه �للغة �لعربية يف هذ� 

�لع�������رس مرده �إىل �ل�شعور �ملبالغ فيه باأهمية 

جنبية �لناجت غالباً عن �النبهار بكل  �للغة �الأ

ما هو �أجنبي، و�لظن �لز�ئف باأن �لتقدم ال 

جنبية.  ياأتي �إال عن طريق �إتقان �للغة �الأ

مني  ومن جانب������ه قال ف������اروق �شو�شة �الأ

�لعام ملجمع �للغة �لعربية: �إن قر�ر�ت جممع 

�للغ������ة �لعربية �شت�شب������ح ُملزمة، و�إن �ملجمع 

ب�شدد �لتقدم مب�رسوع قانون جديد �شيُعر�س 

على �لربملان �مل�رسي لت�شبح قر�ر�ت �ملجمع 

ملزمة وغ������ري مقيدة ومتنحه ح������ق �مل�شاءلة 

و�ملحاكم������ة، موؤك������د�ً �أن �حل������رب على �للغة 

�شالم، و�إن �للغة  هي حرب عل������ى �لقر�آن و�الإ

�لعربي������ة تو�جه جملة م������ن �لتحديات �لتي 

تع������اين من �أجلها نوعاً من �لعزلة عن �حلياة 

�للغوية، الفتاً �إىل �أن �أول هذه �لتحديات هي 

عزل������ة �للغة عن �ال�شتعمال �لعام حيث حلت 

�للهجات �لعامي������ة حملَّها و�أخذت مكانها يف 

أل�شنة �لناطقني �لعرب ونتج عن ذلك ن�شوء  �

جمموعة �للهج������ات �ملحلية �لتي تختلف من 

خ������ر د�خل �لقطر �لو�ح������د، فاإذ� كان  بلد الآ

عدد �لبالد �لعربية �ثنتني وع�رسين دولة هي 

ع�ش������اء يف جامعة �لدول �لعربية،  جمموع �الأ

فاإن لدينا �ثنتني وع�رسين لهجة عامة تتفرع 

عنه������ا لهج������ات بلدي������ة تتمي������ز كل منها عن 

)2(
خرى ببع�س �خلو��س.  �الأ

دور املكتب���ات يف حري���ة التعبري: ال�رشق 

و�سط  االأ

�شكندري������ة موؤمت������ر�ً  نظم������ت مكتب������ة �الإ

مو�شعاً ح������ول دور �ملكتبات يف حرية �لتعبري 

و�لت�شامح �لفكري وحق �لو�شول للمعلومات، 

�شارك ب������ه عدد من �لباحث������ني و�خلرب�ء يف 

جم������ال �ملكتبات و�ملعلومات يف م�رس و�لدول 

�لناطقة بالعربية.

أقي������م �ملوؤمتر بدعم من �الحتاد �لدويل  و�

و�الحتادين  �ملعلوم������ات  ومر�كز  للمكتب������ات 

�مل�رسي و�لعربي للمكتبات، حيث ذكر �لبيان 

وىل  �ل�ش������ادر بهذه �ملنا�شب������ة �أن �ل�شنو�ت �الأ

للقرن �لو�ح������د و�لع�رسين: �شهدت كثري� من 

�لقيود على حري������ة �لتعبري وحرية �حل�شول 

على معلوم������ات يف خمتلف �أنحاء �لعامل وكان 

و�ملخاوف  رهاب  لالإ �ملناه�ش������ة  جر�ء�ت  لالإ

أثره������ا �ل�شلبي  من �لقوم������ي � �خلا�ش������ة باالأ

بالتقليل من �إمكانية �حل�شول على معلومات 

تخ�س �حلكومات. 

و�أ�شاف �لبيان: �أن �شوء �لتفاهم �لثقايف 
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ت�شب������ب يف �إحد�ث �شعور بالغ�شب و�ال�شتياء 

ورغ������م �أن ت�شجيع �لت�شام������ح �لفكري وحرية 

�حل�ش������ول عل������ى �ملعلوم������ات يف مث������ل هذه 

أنه يتحتم على  �لظ������روف يتطلب �رس�عا �إال �

�أمناء �ملكتب������ات �أن يجدو� و�شيلة ي�شتطيعون 

من خاللها �لوف������اء بالتز�ماتهم جتاه حقوق 

ن�شان و�حلرية �لفكرية.  �الإ

ويهدف �ملوؤمت������ر �إىل حتليل �لدور �لذي 

تق������وم به �ملكتب������ات من �أجل دع������م وت�شجيع 

حرية �لتعبري و�لت�شامح �لفكري وخلق وعي 

ن�شطة �لتي ت�شطل������ع بها �ملكتبات  أك������رب باالأ �

ن�شان، وقد ناق�س  من �أج������ل حماية حقوق �الإ

�ملوؤمت������ر �لعديد م������ن �ملو�شوع������ات �لهامة 

أد�ة ت�شاعد  أو � ومنه������ا: دور �ملكتبات كو�شيلة �

يف �حل�ش������ول على �ملعلوم������ات و�لعالقة بني 

�لت�شامح �لفكري وحري������ة �لتعبري وم�شوؤولية 

منتجي �ملعرفة جتاه تاأم������ني ن�رس �ملعلومات 

ع������الن �لعاملي  كم������ا تن�س �مل������ادة 19 من �الإ

)3(
ن�شان.  حلقوق �الإ

دباء القطريني:  جمعية للكتاب واالأ

�أكد �لدكت������ور حمد عبد �لعزيز �لكو�ري 

وزير �لثقاف������ة و�لفنون و�لرت�ث يف قطر، �أن 

بالده مقبلة على نه�شة ثقافية كربى، وقاِل: 

�إن �لثقافة �شتاأخذ مكانة مرموقة يف �لدوحة 

يف �ملرحلة �لقادمة، و�شتكون م�شدر �إ�شعاع.

أ�ش������ار �لك������و�ري �إىل �أن �ال�شتع������د�د�ت  و�

جناح تظاهرة �لدوحة  جارية وب�شكل مكثف الإ

عا�شم������ة للثقافة �لعربي������ة �شنة 2010، �لتي 

و�شفها باأنها ح������دث كبري جد�ً، ويجب على 

�جلميع �أن ي�شاهم يف �إجناحها، م�شيفاً: �إننا 

نعمل لياًل ونهار�ً يف �إط������ار �ال�شتعد�د لهذ� 

�حلدث �ل�شخم.

وم������ن جه������ة �أخرى ع������رب وزي������ر �لثقافة 

�لقطري عن �رسوره �لكب������ري باإ�شهار جمعية 

دب������اء �لقطري������ني، وق������ال: �إنه  �لكت������اب و�الأ

حل������م طاملا تطلع �إلي������ه �ملثقفون وقد حتقق، 

و�أ�شاف: بقدر ما هو حدث كبري وتطور مهم 

ن يف  لل�شاحة �لثقافية يف قطر فاإن �لكرة �الآ

ملعب �ملثقفني، �لذي������ن عليهم �أن ي�شتفيدو� 

جن������از، و�مل�شاهمة ب�شكل �أكرب يف  من هذ� �الإ

�حلي������اة �لثقافية، الفتاً �إىل �أن وز�رة �لثقافة 

�لقطرية لن تتدخل يف �إد�رة �جلمعية، �لتي 

�شتكون م�شتقل������ة وي�شريها �لكتاب باأنف�شهم، 

وقال: نحن لنا ثقة كبرية يف كتابنا ومثقفينا 

وقدرتهم على ت�شيري هذه �جلمعية، وتقدمي 

ما ي�رسف قطر و�إثر�ء �مل�شهد �لثقايف د�خل 

قطر، ويف �ملحافل �لدولية.

عالن يف �لدوحة  على �شعيد �آخر مت �الإ

دب �لطفل  عن نتائج م�شابقة جائزة �لدولة الأ

أ�شماء �لفائزين بها، و�شملت �جلائزة لهذ�  و�

دبية  �لع������ام �أربعة جماالت هي: �لدر��شات �الأ

طف������ال و�لرو�ية و�لق�شة  يف جم������ال �أدب �الأ
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طفال، يف حني مت حجب �جلائزة  و�أغاين �الأ

طفال لعدم �رتقائها  عن جمال ر�شوم كتب �الأ

�إىل �مل�شتوى �ملطلوب. 

دب �لطفل  وقد ف������از بجائزة �لدول������ة الأ

دي������ب �مل�������رسي على  يف جم������ال �لرو�ي������ة �الأ

ماه������ر �إ�شماعيل عن رو�يت������ه حازم و�لقلوب 

�خل�رس�ء، يف حني ��شتحق �جلائزة يف جمال 

ديب �ل�شوري ن������وري �جلر�ح عن  �لق�ش������ة �الأ

ق�شته كتاب �لو�شادة، وفاز �ل�شاعر �ل�شوري 

دب �لطفل  �شليم عبد�لقادر بجائزة �لدولة الأ

طفال منا�شفة مع �ل�شاعر  يف جمال �أغاين �الأ

�لعر�قي حمم������د جبار �شالح، وفاز باجلائزة 

دبي������ة منا�شفة كل  يف جم������ال �لدر��ش������ات �الأ

من �لدكتور عب������د�هلل ح�شن �آل عبد�ملح�شن 

م������ن �ململكة �لعربية �ل�شعودي������ة عن در��شته 

أ�شا�شي������ات �أدب �لطفل«. و�لباحث �ل�شوري  �«

حمم������د حيدر ع������ن بحث������ه من �لتلق������ي �إىل 

ر�ش������ال، بح������ث يف �أدب وم�������رسح �لطفل  �الإ

)4(
�ملعا�رسين. 

جائزة خليفة الرتبوية: 

مني �لعام جلائزة  �أكدت �أمل �لعفيفي �الأ

خليفة �لرتبوية بدورتها �لثانية 2008 � 2009 

ع������الن عن جائزة خليفة �لرتبوية ياأتي  �أن �الإ

لي�شكل جزء�ً من �جلهود �ملبذولة من �لدولة 

بد�ع  و�ملجتم������ع لتهيئ������ة �لبيئة �مل�شجع������ة لالإ

مبا يحق������ق �لهدف �لرئي�شي ملرحلة �لتمكني 

و�ملتمث������ل يف تعظي������م دور �مل������و�رد �لب�رسية 

�ملو�طنة. 

وقال������ت: �إن �إطالق هذه �جلائزة ي�شتلهم 

مقا�شده من �عتماد �لتكرمي و�لتحفيز منهجاً 

لرت�شيخ مفاهيم �جلودة وتعميق ثقافة �لتميز 

مب������ا يحقق �لتحول �لنوع������ي �ملن�شود لقطاع 

�لتعلي������م وتبنِّي �أف�ش������ل �ملمار�شات وحتفيز 

أبناء وبن������ات �لدولة لاللتحاق مبهنة �لتعليم  �

�إ�شافة �إىل �لتاأ�شي�������س لثقافة تعليمية قائمة 

د�ء و�لنتائج و�ملخرجات مبا يتفق مع  على �الأ

تطلعات �ملجتمع وتطوره يف �ملجاالت كافة. 

أم������ل �لعفيفي ع������ن �أهد�ف  وحتدث������ت �

�جلائ������زة وخطته������ا �لزمنية م�ش������رية �إىل �أن 

قبول طلبات �لرت�شي������ح �شيكون خالل �لفرتة 

ول م������ن نوفمرب/ت�رسين �لثاين وحتى  من �الأ

ول  �حل������ادي و�لثالثني من دي�شمرب/كانون �الأ

2008 عل������ى �أن يكون ف������رز �لطلبات خالل 

�لفرتة م������ن �لر�بع وحتى �خلام�س و�لع�رسين 

ول 2009 ثم بدء عملية  م������ن يناير/كانون �الأ

�لتقييم و�لتحكي������م و�لتي متتد خالل �لفرتة 

م������ن �ل�شاد�������س و�لع�رسين م������ن يناير/كانون 

آذ�ر 2009  �لثاين، وحتى �لعا�رس من مار�س/�

أ�شماء �لفائزين  عالن ع������ن � الفت������ة �إىل �أن �الإ

أبريل/ني�شان �ملقبل  �شيكون يف �ل�شابع م������ن �

على �أن يك������ون حفل �لتكرمي يف �لر�بع ع�رس 

أبريل/ني�شان 2009.  من �
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م������ن جانب������ه ��شتعر�س حمي������د �إبر�هيم 

ع�ش������و �للجن������ة �لتنفيذية للجائ������زة خالل 

�ملوؤمتر �ل�شحفي جم������االت منح �جلائزة يف 

�لتعليم �لعايل م�شري�ً �إىل �أن �ملق�شود بالتعليم 

�لعايل هو �لتعلي������م �لذي يلي مرحلة �لتعليم 

�لثان������وي وي�شمل �لتعلي������م �ملتو�شط ومرحلة 

�لبكالوريو�������س و�ملاج�شتري و�لدكتور�ه، وقال: 

�إن �لفئات �مل�شتهدفة هي �لفئات �لتي ت�شم 

�شاتذة �جلامعيني  �شاتذة �ملتميزين من �الأ �الأ

�لذين يقوم������ون بالتدري�س فقط �أو يجمعون 

د�ري �جلامعي كرئا�شة  بينه وبني �لعم������ل �الإ

ق�ش������ام �أو عم������ادة �لكلي������ات �أو يجمعون  �الأ

أو  ب������ني هذ� وبني �لبحث �لعلم������ي �جلامعي �

أو  بني �لتدري�س وخدم������ة �ملجتمع �جلامعي �

أو �لدولة يف جمال �لتخ�ش�س  �ملجتمع �ملحلي �

من �جلامع������ات و�ملعاهد �لعلي������ا �حلكومية 

و�مل�شرتك������ة و�خلا�ش������ة �ملعرتف به������ا د�خل 

�لدولة بحيث تكون معتمدة من وز�رة �لتعليم 

مار�ت.  �لعايل يف دولة �الإ

م������ن ناحية �أخرى تن������اول �لدكتور خالد 

�لعربي ع�ش������و �للجنة �لعليا �ملنظمة جلائزة 

جر�ئية  خليفة �لرتبوية فئة جمال �لبحوث �الإ

�ملبتكرة د�خ������ل �لدولة م�شري�ً �إىل �أن �لبحث 

جر�ئي ه������و �لبحث �لذي يهت������م بدر��شة  �الإ

ومعاجلة ظاهرة معينة يف �مليد�ن �شو�ء كانت 

أو تطوير�ً لنهج مع������ني يف �لعملية  م�شكل������ة �

�لتعليمية �أي �أن يكون مو�شوعه ميد�نياً و�أن 

تكون نتائج������ه قد طبقت يف �مليد�ن �لرتبوي 

فعلياً ملدة زمنية ت�شمح بتقييم �لنتائج، موؤكد�ً 

�أن �لفئات �مل�شتهدفة باجلائزة هم �ملدر�شون 

و�مل�رسفون و�ملوجهون و�مل�شاركون يف �لعملية 

�لتعليمي������ة يف �ملرحلة م������ا قبل �جلامعية يف 

�شاتذة �جلامعيون  جميع �لتخ�ش�ش������ات و�الأ

�لذين يقوم������ون بالتدري�س فعلي������اً يف جميع 

�لتخ�ش�شات �جلامعية و�لباحثون �لرتبويون 

�لذين ي�رسكون يف �أبحاثهم من يقوم بالتدري�س 

فعلياً وال تقبل �أبحاثهم �إذ� كانت منفردة دون 

م�شاركة �لعاملني يف �مليد�ن �لرتبوي معهم. 

و�لرب�مج  بامل�رسوع������ات  يتعل������ق  وفيم������ا 

�ملبتك������رة على م�شتوى �لع������امل �لعربي �أو�شح 

�لدكت������ور خالد �لع������ربي �أن جائ������زة خليفة 

�لرتبوي������ة يف ه������ذ� �ملجال تق������دم لكل بحث 

أو برنام������ج تربوي قام به ف������رد �أو جمموعة  �

أو موؤ�ش�شة تربوية على م�شتوى �لوطن  �أفر�د �

�لعرب������ي و�أدت نتائجه عن������د تطبيقه يف بلد 

�ملر�ش������ح �أو خارج������ه �إىل خمرج������ات تربوية 

حم������ددة ق������ادرة عن������د تطبيقه������ا يف �مليد�ن 

�لرتب������وي د�خل �لدولة على تطوير �لعمل يف 

هذ� �مليد�ن، م�شري�ً �إىل �أن �لفئات �مل�شتهدفة 

فر�د �لعاملون يف �ملجال �لرتبوي على  هم �الأ

م�شتوى �لوط������ن �لعربي و�ملوؤ�ش�شات �لرتبوية 

�لعامل������ة على م�شتوى �لوطن �لعربي وكذلك 
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�ملوؤ�ش�ش������ات ذ�ت �لعالقة باملج������ال �لرتبوي 

�لعاملة على م�شتوى �لوطن �لعربي. 

أ�شارت �شعاد �ل�شويدي ع�شو  من جانبها �

�للجنة �لتنفيذية للجائ������زة يف ختام �ملوؤمتر 

�ل�شحفي �إىل �أن جائزة خليفة �لرتبوية مل تغفل 

فئة ذوي �الحتياجات �خلا�شة بل قدمت لها 

دعماً كبري�ً ت�شتحقه من خالل تخ�شي�س جزء 

من �جلائزة لهم، و�أو�شحت �ل�شويدي �لفئات 

فر�د �لذي������ن ��شتطاعو�  �مل�شتهدف������ة وهم �الأ

أو  أو �بتكار�ً � �أن يقدم������و� عماًل �أو م�رسوع������اً �

برناجماً متميز�ً يف تاأهيل وم�شاعدة فئة ذوي 

�الحتياجات �خلا�ش������ة �أو دعمهم من خالل 

أ�شاليب حياتهم م�شرية �إىل  �لرعاية وحت�شني �

فر�د يف ه������ذ� �ملجال و�لذي  �أن ت�شني������ف �الأ

ي�ش������م �لعاملني من �لرتبوي������ني و�لفنيني يف 

أولياء  مر�ك������ز ذوي �الحتياج������ات �خلا�شة و�

أم������ور ذوي �الحتياج������ات �خلا�ش������ة �لذين  �

يتميزون بجهودهم �جلبارة لدعم تلك �لفئة 

و�أفر�د �ملجتمع �لذين يقدمون �لدعم �ملادي 

أو �ملعن������وي لتلك �لفئ������ة وم�شاندتها يف �شتى  �

�ملج������االت �لتعليمية و�ملوؤ�ش�ش������ات �ملجتمعية 

�ملحلية �لعامة و�خلا�شة �لتي تقدم دعماً لفئة 

ذوي �الحتياجات �خلا�شة يف جماالت �لتعليم 

من خ������الل تقدمي بر�م������ج �لرعاية وحت�شني 

أ�شاليب حياتهم �لعلمية، وذكرت �أن جماالت  �

�أدب �لطف������ل �ملعتمدة يف ه������ذ� �ملجال ت�شم 

بد�عية  دبية �الإ بد�عي و�ملوؤلفات �الأ �ملجال �الإ

للطفل م������ن ق�ش�س ورو�ي������ات وم�رسحيات 

لعاب و�لهو�ي������ات �خلا�شة بالطفل  وكتب �الأ

وكت������ب �أدب �ملعلوم������ات �خلا�ش������ة بالطفل 

طف������ال �إ�شافة  ودو�وي������ن �ل�شعر �ملوجهة لالأ

�إىل �لدر��ش������ات �لبحثية �لرتبوية عن مرحلة 

)5(
دب �ملوجه للطفل.  �لطفولة و�الأ

الكوري���ة  العربي���ة  الثقاف���ة  منت���دى 

الثاين: 

�فتتح وزير �لثقافة �مل�رسي فاروق ح�شني 

وبر� �مل�رسية، فعاليات �ملنتدى �لثاين  بد�ر �الأ

للثقافة �لعربية - �لكورية و�لذي يهدف �إىل 

�لتقري������ب بني �لثقافتني �لعربي������ة و�لكورية، 

وذل������ك بح�شور ع������دد كبري م������ن �مل�شوؤولني 

�لكوري������ني �جلنوبيني، من بينه������م: �لدكتور 

هان دوك كيو، رئي�س �ملركز �لكوري للثقافة 

�شالمية ورئي�������س جمعية كوريا  �لعربي������ة و�الإ

و�شط، وعمدة مدينة �نت�شون �لتي  و�ل�رسق �الأ

�شالمية  حتت�شن �أول مركز للثقافة �لعربية �الإ

قامت باإن�شائه كوريا �جلنوبية �لعام �ملا�شي 

يف �ش������ارع �لعرب �ملدين������ة، �إىل جانب بع�س 

خ������رى يف �مليادين �لثقافية  �ل�شخ�شي������ات �الأ

و�القت�شادية و�لتعليمية. 

وقد �شمل �ملنتدى فعاليات ثقافية وفنية 

أدبية، حيث ناق�س �مل�شاركون و�قع �لرتجمة  و�

بني �لثقافت������ني �لعربية و�لكورية و�مل�شكالت 
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�لت������ي تو�جه �لكتب �ملرتجمة من �لعربية �إىل 

�لكوري������ة و�لعك�س، �إ�شافة �إىل �إقامة معر�س 

للفن������ون �لت�شكيل������ة �لكورية بقاع������ة �لفنون 

وبر�، كما مت تق������دمي عرو�س فنية  ب������د�ر �الأ

لفرقة �لفنون �ل�شعبي������ة و�لتقليدية �لكورية 

وبر� بالقاهرة  �جلنوبية على م�ش������ارح د�ر �الأ

�شكندرية.  و�الإ

يذكر �أن �ملرك������ز �لكوري للثقافة �لعربية 

أكتوبر/ ت�رسين  �شالمي������ة �فتتح ي������وم 22 � و�الإ

ول 2007 مبدين������ة �نت�ش������ون �لكورية )35  �الأ

أ�شه  كيلوم������رت� غ������رب �لعا�شمة �شي������وؤل( وير�

أ.د. ه������ان دوك كي������و رئي�س جمعي������ة كوريا  �

و�ش������ط، ورئي�س ق�ش������م در��شات  و�ل�������رسق �الأ

و�شط بجامعة هانكوك للدر��شات  �ل�رسق �الأ

جنبية، ويعاونه �لدكتور يو�شف عبد�لفتاح  �الأ

للدر��ش������ات  هانك������وك  بجامع������ة  �ملدر�������س 

جنبي������ة، ويقع �ملركز حالي������ا على م�شاحة  �الأ

1600 مرت مربع، ويحتوي على �شالة عر�س 

�شالمي������ة، ومكتبة  �لعربي������ة و�الإ للح�ش������ارة 

علمية، وقاعة عر�س �أفالم، ومطعم عربي، 

وقاعة موؤمتر�ت. 

ويه������دف �ملركز �إىل: �حل������و�ر �حل�شاري 

�شالمية من ناحية  بني �لثقافتني �لعربية و�الإ

و�لكوري������ة من ناحية �أخ������رى. و�لرتجمة من 

�لكورية �إىل �لعربية و�لعك�س. و�إقامة منتدى 

حو�ر ب������ني �لعرب وكوريا كل عام يف خمتلف 

�ملجاالت �ل�شيا�شية و�القت�شادية و�لثقافية. 

عمال �لعرب  وتاأ�شي�س مكتب خلدمة رجال �الأ

و�مل�شلمني. 

ويتكون �ملركز �حلايل من م�شلى وقاعة 

حما�������رس�ت وموؤمتر�ت وعر�������س �شينمائي، 

وقاعة عر�������س د�ئم������ة للح�ش������ارة �لعربية 

�شالمية، وقاعة معار�س خا�شة بكل دولة  و�الإ

أو �إ�شالمية، ومكتب������ة خا�شة بكتب  عربي������ة �

فالم  و�الأ �شالمي������ة،  و�الإ �لعربي������ة  �حل�شارة 

ف������الم �لدر�مي������ة، و�أجه������زة  �لوثائقي������ة و�الأ

كمبيوت������ر باإمكانات عربي������ة، ومقهى ثقايف، 

ومكتب �إد�رة يتفرع �إىل �شوؤون دولية، و�شوؤون 

ثقافي������ة، و�ش������وؤون �قت�شادي������ة، �إ�شافة �إىل 

عمال من �لطرفني،  مكتب خدمة لرجال �الأ

وقاع������ة م�شاه������دة للقن������و�ت �لعربية جمهزة 

باأجهزة �لقم������ر �ل�شناع������ي، وهناك جهات 

متع������ددة تدع������م �ملركز تتمث������ل يف حمافظة 

�إنت�شون، ووز�رة �لتجارة و�ل�شناعة و�لطاقة، 

ووز�رة �لثقافة و�ل�شياحة، ووز�رة �خلارجية 

�شالمية  و�الإ �لعربية  و�ل�شف������ار�ت  و�لتجارة، 

ب�شيوؤل، و�رسكة �إ�������س كيه، و�رسكة �شام�شونغ، 

و�رسكة �إل جي، و�رسكة هايوند�ي لل�شيار�ت، 

و�رسك������ة د�ي������وو للهند�شة و�لبن������اء، وجامعة 

جنبية، وهناك هيئة  هانكوك للدر��ش������ات �الأ

أل������ف من 21  ��شت�شاري������ة عربي������ة للمركز تتا

أديباً و�إعالمياً من دول عربية  مثقفاً وكاتباً و�

)6(
و�إ�شالمية. 
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معر�ص اآرت باري�ص: 

أبو ظبي( معر�س �آرت باري�س  أقي������م يف )� �

أبوظب������ي للفن �حلدي������ث و�ملعا�رس 2008  � –
م������ار�ت مب�شاركة 700 فنان من  يف ق�رس �الإ

خمتلف �أنحاء �لع������امل قدمو� 3300 عمل من 

�أعم������ال �لفن �لت�شكيل������ي و�لنحت و�لت�شوير 

�لفوتوغر�يف. 

�ل������ذي نظمته  أت������ي ه������ذ� �ملعر�������س  ويا

أبوظب������ي للثقافة و�ل������رت�ث يف �إطار  هيئ������ة �

بد�ع يف  نتاج و�الإ ���شرت�تيجيته������ا لت�شجيع �الإ

�لثقاف������ة و�لفنون وتبادل �خل������رب�ت مع �أهم 

�ملوؤ�ش�شات �لثقافية و�لفنية يف خمتلف �أنحاء 

�لع������امل ودعم توجه������ات �لهيئ������ة يف �النفتاح 

خر و�إتاحة �لفر�شة  على ثقافات وفن������ون �الآ

للمبدعني �لعرب لالحتكاك مع �أهم �خلرب�ء 

�لعامليني يف هذ� �ملجال. 

و�أكد حممد خل������ف �ملزروعي مدير عام 

أبو ظب������ي للثقافة و�لرت�ث �أن �ملعر�س  هيئة �

ي�شكل �أحد �أهم م�شاريع هيئة �أبوظبي للثقافة 

و�لرت�ث، وياأتي تنظيمه يف �شياق �هتمامات 

�لهيئة بن�رس ثقافة �لفنون �لت�شكيلية وتعريف 

�أفر�د �ملجتمع باأمناطها �ملختلفة ومد�ر�شها 

�لفني������ة �ملتنوعة و�لتاأكيد على دور �لعا�شمة 

مار�تية كنقطة �لتقاء مركزية للفن �ملعا�رس  �الإ

يف �ملنطقة و�لعامل خا�شة يف ظل مناخ ثقايف 

�جتماع������ي ت�شويقي ج������اذب مينحنا ومينح 

�ملبدعني كافة �لثقة و�لقدرة على �لتميز. 

وقال �ملزروعي: عندما قّدمنا يف نوفمرب 

م������ن �لع������ام 2007 �آرت باري�������س- �أبوظبي/ 

وىل كاأ�شخم معر�س للفن �حلديث  للمرة �الأ

و�ملعا�������رس يف �ملنطق������ة مل ت�ش������ل توقعاتن������ا 

�ملتفائلة لدرج������ة �أن ي�شتقطب �ملعر�س �أكرث 

عمال �لفنية  من ت�شعة �آالف ز�ئر وجامع لالأ

أي������ام فقط، ومبيع������ات تقارب  خ������الل ثالثة �

حو�يل 17 ملي������ون دوالر، مو�شحاً �أن �فتتاح 

�لق�شم �لعربي يف معر�س �آرت باري�س �لدويل 

������ل �أهمية كربى  أبريل/ني�ش������ان 2008  مثَّ يف �

مار�تيني  عمال ثالثة من �لفنانني �الإ ه الأ ب�شّم

أك������رث من 19 فنان������اً ت�شكيلياً عربياً  من بني �

مر �لذي ي�شكل خطوة هامة نحو �لرتويج  �الأ

مار�تية يف �أهم �ملحافل �لفنية  بد�عات �الإ لالإ

وروبي������ة و�لعاملية ويدل كذلك على �ملكانة  �الأ

�لكبرية �لت������ي و�شلت �إليها �لفنون �لت�شكيلية 

يف �لدولة. 

م������ن جانبه������ا �أعربت كاروي������ن الكو�شت 

مدي������رة �ملعر�س عن �شعادته������ا لعقد �لدورة 

�لثانية للمعر�س و�ل������ذي حقق جناحاً كبري�ً 

�لعام �ملا�شي م�شرية �إىل �ملكانة �ملميزة �لتي 

أبوظب������ي و��شتطاعت �أن  باتت حتظى به������ا �

ت�شع له������ا موقعا على خريطة �أهم �ملعار�س 

�لفني������ة �لكربى يف �لعامل، وقالت: �إن �ملعر�س 
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يه������دف لتقدمي عدد م������ن �ملنا�شبات �ملو�زية 

لن�ش������اط �ملعر�������س بغر�������س �إتاح������ة فر�شة 

أك������رب للزو�ر �لذين يرغب������ون يف �لتجول بني  �

�لو�جه������ات �ملختلفة لع������امل �لفن مثل حديقة 

أ�شفار  �لنح������ت و�لندوة �حلو�ري������ة ومعر�س �

عرب �ل�شحر�ء و�لبحر. 

وت�شمنت فعاليات �لدورة �لثانية للمعر�س 

�لتي ت�شارك فيه������ا 57 �شالة عر�س �أعمال 

ن�شطة  ملئات �لفنانني �لعامليني �لعديد من �الأ

�ملتنوع������ة ومن �شمنها ن������دوة ثقافية حو�رية 

ث������ارة«، تتن������اول عدد�ً  »�لف������ن و�حل������و�ر و�الإ

من �لق�شاي������ا يف �لفن و�جلم������ال مب�شاركة 

�شخ�شيات فني������ة عاملية، �إ�شافة �إىل برنامج 

تعليمي حول �لفن �ل�شيني �ملعا�رس. ومعر�س 

أ�شفار ع������رب �ل�شحر�ء  »�حلرك������ة و�الت�شال �

عم������ال خمتلفة من  و�لبح������ر« وهو معر�س الأ

هم فناين �لعامل  �للوحات و�ل�شور و�لفيديو الأ

�لعربي. 

وحت������دث فابري�س بو�شت������و رئي�س حترير 

جملة ب������وز�ر �لفني������ة �لفرن�شية ع������ن �لندوة 

ث������ارة« �لتي  �حلو�ري������ة »�لفن و�حل������و�ر و�الإ

�شي�ش������ارك فيها نخبة م������ن �مل�شاهري و�لنقاد 

يف عدد م������ن �ملج������االت �لفني������ة و�ل�شعرية 

زياء، وق������د تناولت �لندوة يف  و�ملعمارية و�الأ

حماوره������ا مو�شوعاً بعنو�ن »�أي علم للجمال 

يق������وم �لعامل �لعربي باخرت�ع������ه �ليوم؟«، كما 

أقي������م �شمن فعاليات �رت باري�س – �أبوظبي  �

حديقة �لنحت �لت������ي ت�شم معر�س �لتماثيل 

لفنانني عامليني و�لتي �شتقام يف حديقة ق�رس 

م������ار�ت. كما ت�شارك ه������ذ� �لعام �ملو�هب  �الإ

عمال  �ل�شاب������ة من خالل 7 �شاالت عر�س �الأ

)7(
�ل�شابة �ملعا�رسة من 8 دول عربية. 

مو�سيقى القناوية يف املغرب: 

يحظى �لقناوية �ملغارب������ة �لذين تو�رثو� 

مو�شيقى وتقاليد روحانية جاءت من �ل�شمال 

فريقي عرب �ل�شح������ر�ء قبل قرون ب�شهرة  �الأ

أ�������رس مو�شيقاه������م �ل�شاحرة  و��شع������ة، فيما تا

�مل�شتمعني يف جميع �أرجاء �لعامل. 

ويك�ش������ب �لقناويون قوته������م على هام�س 

أو  �ملجتمع �ملغربي فيعر�شون �شفاء �ملري�س �

جلب �حلظ من خالل جل�ش������ات ��شتح�شار 

رو�ح و�لتن������ومي �ملغناطي�ش������ي و�لتعاوي������ذ،  �الأ

ويعدون رمز�ً ل������رث�ء �ملزيج �لثقايف يف �لبلد 

�لو�قع على حافة �أفريقيا بني �أوروبة و�لعامل 

�لعربي ويقول كثريون من �ملغاربة �أن �لقناوية 

جزء من هويتهم �لوطنية. 

وقد حظي������ت مو�شيقى ه������ذه �ل�رسيحة 

بدعم حكومي مغربي، من خالل �لرتويج لها، 

قليمية �لتي  و�إقامة �حلفالت و�ملهرجانات �الإ

حتفل بتق������دمي �لطقو�س و�مل�شاهد �ل�شوفية 

و�لروحية �لتي ت�شكل هوية �ملو�شيقى وليايل 

�الحتفاالت �لقناوي������ة، ور�أت وز�رة �ل�شياحة 
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�ملغربية يف هذ� �ملجال �أن �لقناوية باأ�شلوبهم 

�لفني �لغري������ب يجتذبون �ل�شائحني، ولذلك 

فقد �شاندت مهرجان قناوة ومو�شيقى �لعامل 

�ل�شن������وي يف مدينة �ل�شوي������رة على �ملحيط 

طل�شي و�لذي ح�رسه هذ� �لعام نحو ن�شف  �الأ

ملي������ون ز�ئر، ومن هن������ا �نطلق �ملهرجان �إىل 

�آفاق عاملية بانتقال������ه �إىل �ل�شاحة �ملو�شيقية 

�لعاملي������ة و��شتمتاع جمهور كب������ري من ع�شاق 

هذ� �لفن يف بو�شطن و برلني، وغريهما من 

خرى.  وروبية �الأ �ملدن �الأ

ي�ش������ار �إىل �أن بع�������س �لقناوي������ة يعدون 

من �أ�شول �أفريقية �ش������ود�ء غري �أن ثقافتهم 

و�شلت �إىل �ملغرب يف �أو�خر �لقرن �ل�شاد�س 

ع�رس مع ع������ودة ر�شل �ملل������ك �أحمد �ملن�شور 

�لذهبي بالذه������ب و�لعبيد من �ملنطقة �لتي 

يطل������ق عليها حاليا دولة م������ايل، وقد عملو� 

مر قرب �ل�شويرة باإنتاج �ل�شكر  يف بد�ية �الأ

وروبة. وح������ني �أغلقت �مل�شانع  وت�شدي������ره الأ

بعد �شن������و�ت قليلة �متزجو� مع قبائل �لرببر 

و�ل�شحر�وي������ة �ملحلية، وق������د �متزج �إميانهم 

مبعتق������د�ت �أفريقية و�شعائ������ر �لتخل�س من 

�جلان مبعتقد�ت �إ�شالمية وباأولياء مثل عبد 

�لقادر جياليل وموالي �إبر�هيم. 

وي������رى ت������وين الجنل������و� �ملتخ�ش�������س يف 

�ملو�شيقى �لعرقية بجامعة كورك يف �يرلند� 

نهم غرباء،  »يعزف �لقناوية �أقوى مو�شيقى الأ

أ باأ�شحية  أم������ا ليايل �الحتفال لديهم فتب������د� �

جتوب �ل�شو�رع ثم توؤكل. ويف منت�شف �لليل 

أنه خا�ش������ع لتاأثري �جلان  يرت������دي من يعتقد �

أل������و�ن معينة ويطلب �لقناوية عون  مالب�س با

رو�ح من خالل �لرق�س و�لغناء  أو �الأ ولياء � �الأ

ومو�شيق������ى �آالت �إيقاعي������ة، حي������ث متت������زج 

أل������و�ن �ملو�شيقى  مو�شيقاه������م �لقن������اوة م������ع �

خ������رى مثل مو�شيقى �لبل������وز و�جلاز �لتي  �الأ

فريقي������ا جنوب �ل�شحر�ء،  ترجع جذورها الأ

غري �أن بع�س �ملغاربة يقولون �إن �ل�شهرة �لتي 

خرية  ونة �الأ �كت�شبتها مو�شيقى �لقناوة يف �الآ

ف�شل������ت �ملو�شيقى عن جذوره������ا �لروحانية 

وحولته������ا لفلكلور ميك������ن �ال�شتغن������اء عنه، 

ويقولون: �إن �النف�شال بد� حني ز�ر �لهيبيز 

أو�خ������ر �ل�شتينيات وطلبو� من  �ل�شوي������رة يف �

عبد �لرحمن باكا وهو من م�شاهري �لقناوية 

تنظي������م ليلة يف فيال عل������ى �لبحر. و�ت�شعت 

�لهوة مع بدء تنظيم مهرجان �ل�شويرة يف عام 

1997 لتختلط مو�شيقى �لقناوة مبو�شيقى لي�س 

لها �أي وظيفة روحانية، وعلى حد قول عبد 

�لقادر مانا �ملتخ�ش�س يف �ملو�شيقى �لعرقية 

يف �ملغرب فاإن �لقناوي������ة مل يعودو� يخدمون 

نهم �أ�شبحو� يعزفون  غر��س �لتقليدية، الأ �الأ

)8(
خرين.  مو�شيقى عاملية مثل �الآ
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مهرجان فني اأوروبي حلوار الثقافات: 

وروبية يف بروك�شل  �فتتحت �ملفو�شية �الأ

وروبي حلو�ر  فعالي������ات �ملهرجان �لفن������ي �الأ

�لثقاف������ات مب�شاركة ع������دد كبري من �لفنانني 

وروبي للرتبية و�لتدريب  وبح�شور �ملفو�س �الأ

و�لثقافة جان فيجيل.

ويعترب هذ� �ملهرج������ان حدثاً فنياً فريد�ً 

�شارك فيه عدد كبري من �لفنانني من خمتلف 

وروبية، وت�شمن  وروبية وغ������ري �الأ �ل������دول �الأ

برناجمه �لفني حف������الت مو�شيقية وحلقات 

عمل ومناق�ش������ات وحو�ر�ت فكرية وعرو�س 

�أفالم �شينمائية.

وروبي  وروبي و�ملجل�س �الأ وكان �لربملان �الأ

قد �أطلقا على �لع������ام �حلايل 2008 م�شمى 

وروب������ي للحو�ر ب������ني �لثقافات«،  »�لع������ام �الأ

للتاأكي������د على �أهمية �حل������و�ر بني �لثقافات 

و�أهمي������ة �لتنوع �لثقايف يف �أوروبة، ومن هذ� 

وروبية �لدعم  �ملنطلق قدمت �ملفو�شي������ة �الأ

لع������دد من �مل�شاريع �لرئي�شي������ة على �ل�شعيد 

وروبي و�لتي ت�شاع������د على تعزيز �حلو�ر  �الأ

بني �لثقافات بطريقة مبتك������رة ومثالية، ما 

أ�شكاله  خ������ر يف جميع � ي�شمح با�شتك�شاف �الآ

و�لتق������دم نحو �لتفاهم �ملتب������ادل لبناء عي�س 

م�شرتك �أف�ش������ل و�مل�شاركة �لن�شطة مبجتمع 

أوروب������ي منفت������ح عل������ى �لعامل،حي������ث بد�أت  �

ورك�شرت� �ل�شيمفونية  �الحتفاالت بع������زف �الأ

برونو و�ل������رت �لتي �ن�شم �إليها عازف �لبيانو 

�لرتكي �شاحب �ل�شهرة �لعاملية فازيل �شاي.

ويف ه������ذ� �ملهرج������ان كان �لرتكي������ز على 

�شا�شي للملتقى وذلك من  �حل������و�ر �لهدف �الأ

خ������الل حلقات عمل ومناق�ش������ات �إىل جانب 

طف������ال، �إىل جان������ب �لن�شاطات  أن�شط������ة لالأ �

�لفنية �لتي قدمها �حلفل �ملو�شيقي �ل�رسقي 

- �لغرب������ي و�ل������ذي �شارك في������ه فنانون من 

أيام �ملهرجان  أنح������اء �لعامل وتخلل������ت � جميع �

فعالي������ات �شينمائية مو�زي������ة، م�شتوحاة من 

)9(
�أجو�ء وطبيعة �ملنا�شبة. 

طفال: دب االأ جائزة ا�سرتيد الأ

ق������ال منظمون: �إن �أكرث من 150 مر�شحاً 

تقدم������و� لنيل جائ������زة ��شرتي������د ليندجرين 

�لتذكارية لعام، 2009 و�لتي تعد من كربيات 

طفال  دبية لكّتاب ور�شامي �أدب �الأ �جلو�ئز �الأ

و�ل�شب������اب، حيث و�شل عدد �ملتناف�شني على 

ه������ذه �جلائزة 153 مر�شحاً ميثلون 60 دولة 

مب������ا يف ذلك نحو 30 موؤ�ش�ش������ة ت�شجع على 

�لق������ر�ءة، للح�شول عل������ى �جلائزة �لتي تبلغ 

قيمته������ا 830 �ألف دوالر، وق������د عرب رئي�س 

جلنة �لتحكي������م الرى ليمب������ريت عن �رسوره 

�لبالغ لالهتمام و�لن�ش������اط و��شعي �النت�شار 

بني جمموعات �خلرب�ء )106(، �لتي �شاعدت 

أ�شماء �ملر�شحني.  على طرح �

أُن�شئ������ت يف  يذك������ر �أن ه������ذه �جلائ������زة �
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لليندجرين،  وتخلي������د�ً  عام 2002 تكرمي������اً 

�لكاتبة �ل�شويدية �لت������ي �بتكرت �لعديد من 

�ل�شخ�شي������ات �خليالي������ة �ل�شعبي������ة، مبا يف 

ذلك بيب������ي لوجن�شتوكنج، ومن بني �لفائزين 

طفال �لياباين ريوجي  �ل�شابقني ر�شام �أدب �الأ

�أر�ي، و�ملوؤل������ف �لربيط������اين فيلي������ب بوملان 

�للذ�ن تقا�شما �جلائزة يف عام 2005، بينما 

�شرت�لية �شونيا هارتنيت  ح�شلت �لكاتب������ة �الأ

عالن  على جائزة �لعام �حلايل، ومن �ملقرر �الإ

عن ��ش������م �لفائز بجائزة عام 2009 يف �شهر 

)10(
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هو  وفيما  �خلر�فة،  هو  فيما  �لفا�شل،  �حلد  بني  �لتعالق  �إ�شكالية  هي 

مبعنى  توؤخذ  عندما  �إ�شكالية  وهي  ن�شان.  لالإ �ملعرفية  �ملنظومة  يف  �لعقل 

�لت�شاد بني �خلر�يف و�لعقلي، على �عتبار �أن �ملعرفة �لعقلية هي نتاج �لعقل، 

�أما �خلر�فة فنتاج ماذ�؟ �إن كانت نتاج �لعقل، فهي جزء من �ملنظومة �ملعرفية 

للعقل، وبالتايل �نتفاء �لت�شاد بني �لطرفني: �خلر�فة و�لعقل. 

أد العقالنيةاأد العقالنيةأد العقالنية أد العقالنيةاخلرافة وو أد العقالنيةاأد العقالنيةأد العقالنيةاخلرافة وو أد العقالنيةاأد العقالنيةاخلرافة وو

باحث  من �سورية. ❁

˜

❁❁

عر�ض وتقدمي: حممد �سليمان ح�سنعر�ض وتقدمي: حممد �سليمان ح�سن
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اخلرافة وواأد العقالنية

�إن من �أخطر �ملنظومات �ملعرفية ب�شكل 

منظومة  ب�شكل خا�س، هي  و�لفل�شفية  عام 

�لثنائيات. �لثنائيات فيما هي �لت�شاد وحتت 

�لت�شاد و�لتد�خل و�لتناق�س، وفق منظومة 

ول. معلمنا �الأ

�لكتاب مثار �لتقدمي يف هذ� �لعدد، يقع 

أد �لعقالنية« ملوؤلفه  حتت عنو�ن »�خلر�فة وو�

و�ل�شادر  �جل��ر�د«.  »خلف  �لدكتور  �لباحث 

�شفحة   /175/ يف  بدم�شق  كيو�ن  د�ر  عن 

من �لقطع �لو�شط.

يف تقدمينا لهذ� �لكتاب، حماولة للوقوف 

مثل عن  على م�شمونيته، مبا هي �لتعبري �الأ

عنونته. فالعنو�ن �إ�شكالية، يدفعنا وبخا�شة 

�لت�شاوؤل حول  �إىل  نف�شه عقالنياً  يعترب  من 

م�شريه ووجوده. فعلى ما يبدو، �أن �خلر�فة 

ق��ل.  �الأ لتفعل على  أو وج��دت  � �نت�رست  قد 

وهي يف لغة ت�شاد مع �لعقالنية. وبالتايل، 

أين �لعقالنية من هذ� �ل�رس�ع �لقائم على  �

�خلر�فة؟

❁    ❁    ❁

أد �لعقالنية«، ينطلق �لباحث  يف مقاله »و�

�ل��دك��ت��ور خ��ل��ف �جل����ر�د م��ن ق��ول��ة و�شفية 

ن�شاري، ي�شف فيها  للدكتور حممد جابر �الأ

�لقرن  من  خ��ري  �الأ �لثلث  يف  �لعربي  �لفكر 

�لع�رسين باأنه: »فكر حتت �حل�شار«. فالثورة 

ملك  لي�شت  و�ل��رثوة  تعد مطلب �جلميع،  مل 

�جلميع. و�شهد �لوطن �لعربي موجة �رتد�دية 

بل  و�لي�شاري.  �لنقدي  �لفكر  �شد  عنفية 

�شد �لعقالنية ككل. فالفل�شفة و�لعقل �شبهة 

و�إحلاد وت�شكيك، و�شدية دينية.

م���ام عبد  زه���ر �الإ ه��ذ� م��ا دف��ع �شيخ �الأ

�حلليم حممود �إىل مهاجمة �لفل�شفة وو�شمها 

دم  ه���در  �إىل  د�ع��ي��اً  �ملعتزلية  بالعقالنية 

أبال�شة كما طائفة �ملعتزلة.  �أ�شحابها. وهم �

أبعد من ذل��ك يف حت��رمي �لعقل  وق��د ذه��ب �

نه عمل �عتز�يل.  و�لعمل �لعقلي يف �لدين الأ

قائمته  م��ام  �الإ وو�شع  وم�رسكني.  كفرة  فهم 

�لنه�شويني  من  �لتنوير  حركة  رو�د  لت�شم 

أم���ث���ال: حم��م��د ع��ب��ده و�ل��ك��و�ك��ب��ي  �ل���ع���رب �

و�لعقاد، فهم ما�شونيون باجلملة. 

هذ� �لطرح لي�س من �ملا�شي، بل هو معاي�س 

لدفع  ك��رمي��ة  دع���وة  حلياتنا.  معا�رس  ل��ن��ا، 

�لعقل عناء �لت�شبث باخلر�فة و�لالعقالنية 

و�لغر�ئزية و�لقطيعية.

❁    ❁    ❁

يف مقاله »�لعقالنية �ل�شيا�شية ووظيفتها 

قدمياً  �ل�شيا�شي  �لعقل  �أن  ي��رى  �ملحورية« 

و�لغنيمة  »�لقبيلة  مبحدد�ت  حمكوماً  ك��ان 
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و�لعقيدة«. ولتحقيق منطق منظومة مدنية 

جتاوز  من  البد  �شليمة،  �شيا�شية  �جتماعية 

ه���ذه �مل���ح���دد�ت �ل��ث��الث. وجت����اوز طغيان 

�ل��الع��ق��الن��ي��ة و�الن��ف��ع��ال��ي��ة يف �خل��ط��اب 

�مل��ح��دد�ت  لهذه  �مل���الزم  �لعربي  �ل�شيا�شي 

�لنظر يف  م��ن  أي�شاً  � لذلك  والب��د  �ل��ث��الث. 

�الجتماعية  وخ�شائ�شه  �ملجتمع  مكونات 

و�لدينية  و�القت�شادية  و�ل�شكانية  ثنية  و�الإ

و�ل��ق��ي��م��ي��ة، ب��اع��ت��ب��ار ه����ذه �مل���ك���ون���ات هي 

�لناظم لهيكلية �لدولة. وعك�س ذلك هو ما 

أو  � �لطائفة  أو  � للقبيلة  �ل��والء  مفهوم  يجذر 

�قت�شاد  �إىل  �القت�شاد  وحتويل  �جلماعة، 

غنيمة. وبالتايل �الهتد�ء بعقل تنويري نقدي 

�لذي  �مل�شدر  �شتكون  كما  فاعل.  �جتهادي 

بقاء على تخلفنا، وهذ�  خر لالإ ي�شتند �إليه �الآ

�لنظرية،  �ملحدد�ت  بعد هذه  أي�شاً  � يتطلب 

��شتنفار لطاقاتنا �لعقلية و�لعملية.

❁    ❁    ❁

»متى نحتكم �إىل �لعقل« هو عنو�ن �ملقالة 

�لثالثة �لتي يوؤكد فيها �لباحث �لدكتور خلف 

�جلر�د على مقوله ماهية �لكتابة �ل�شحفية 

و�لفكرية ب�شكل عام. فقد تاأكد له �أن �أغلب 

عم، جمموعة  ما يكتب يف �ل�شحافة، بله �الأ

م��ن �مل���ف���ر�دت و�مل�����ش��ط��ل��ح��ات و�ل��ع��ب��ار�ت 

�لقابلة للرتجمة. و�خلالية من  �لبيانية غري 

�ملعنى �مللمو�س و�لعملي.

وعلى �لرغم من تفوق �لعرب قدمياً يف 

�خلطابية  ف��اإن  فيه،  وعملهم  �ل��دالل��ة  علم 

وال  معنى  بال  وتفاهة،  ك��الم  ح�شو  �لعربية 

�أرقام موؤكدة.

يزيد  ذل���ك،  يفعل  م��ن  تخلف  أك��ي��د  ول��ت��ا

و�لتهويل  و�لت�شخيم  �ملبالغة  �شبق،  ما  على 

خ���ر،  �الآ �ل��ط��رف  على  و�ل�شتائم  �ل��ك��الم��ي 

و�ل�شالل  بالغباء  وو�شمهم  ل��ه،  و�لرف�س 

و�لتاآمر. 

ع��الم��ي  و�الإ �ل�شيا�شي  �خل��ط��اب  مقتل 

�لعربي هو يف: �شجاليته و�زدر�ئيته وتهويله 

وت��ع��م��ي��م��ه و�ن��ف��ع��ال��ي��ت��ه، وي������زد�د ب���ازدي���اد 

مقول  هو  عما  �لوقائع  و�ختالف  �ل�شغط، 

�لقول. وعندما يثبت �لو�قع وهم ما يقولون، 

و�ل��الح�����ش��ارة،  بالتخلف،  �ل��و�ق��ع  ي�شفون 

�خلارجية.  و�ملخططات  �حل��د�ث��ة،  ورف�س 

فيبدوؤون حمالت �ملنع و�لتكفري، حر�شاً على 

وعي �جلماهري.

ع��الم �لعربي �أن يكون  و�إذ� كان على �الإ

�لعقل  بعني  �لنظر  فعليه  وفاعاَلً،  عقالنياً 

وم��ن��ط��ق��ه، وب��ع��ني �ل��ع�����رس وو���ش��ائ��ل��ه، بعني 

�مل�شتقبل ومتطلباته. وكما قال �أ�شالفنا »�إن 

موت �لعقل يف غلبة �لهوى«.

❁    ❁    ❁
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�لباحث  يوؤكد  و�لع�رس«  يف مقالة »نحن 

�ل��ن�����ش��وج �ل��ف��ك��ري يف �حل�����ش��ارة  �أن ف���رتة 

����ش���الم���ي���ة، ك����ان ب���ني �ل��ق��رن��ني  �ل��ع��رب��ي��ة �الإ

�لثالث و�لر�بع �لهجريني. وقد برز ذلك يف 

و�لفل�شفية.  و�الختبارية  �لدنيوية  �ملوؤلفات 

����رسع ب��ذل��ك �مل��ع��ت��زل��ة، و�حل����و�ر �ل���ذي ك��ان 

�مل�شارب  وكافة  �لتيار�ت  بني خمتلف  قائماً 

و�لعرقية.  و�لقومية  �لدينية  و�الن��ت��م��اء�ت 

وقد عملت �ل�شلطة �ل�شيا�شية يف تلك �لفرتة 

ممثلة يف �خللفاء و�لقادة و�ملهتمني يف تنمية 

لنا  أف��رز  � �لع�رس. ذلك ما  �ملعارف يف ذلك 

و�لقا�شي  و�لعاّلف  �لنّظام  أ�شماء من مثل:  �

علماء  عن  ناهيك  و�جلاحظ،  �جلبار  عبد 

كل  و�لفلك.  و�ل�شيدلة  و�لطب  �لطبيعيات 

ذلك كان �أمام تيار يعمل على �إ�شاعة �لفكر 

�خلر�يف و�ل�شعوذة وتيار�ت �جلهل و�لتجهل 

و�لظالمية.

و�شيا�شياً  معرفياً  م���ة  �الأ نك�شة  تكن  مل 

م���رده���ا �ل��ع��و�م��ل �خل��ارج��ي��ة م���ن غ���زو�ت 

ب��ل هي  ف��ق��ط.  و�ل�شليبيني  و�ل��ت��رت  �مل��غ��ول 

�شباب د�خلية كمنت يف �القت�شاد �ملعريف  الأ

�أمام �لفكر �لغيبي  �حلر و�ل�شيا�شي �ملتنور، 

�شيا�شية  بيئة  أنتجتها  � �شباب  الأ و�خلر�فية، 

أي�شاً.  متخلفة �

�إن غياب �لعقالنية فيما بعد منع �لقر�ءة 

�لعقالنية �لتنويرية عن �لبحث و�لدر�س، بلغة 

تاأويلية  �لدر��شات  فجاءت  و�ملنهج.  �لعقل 

وبخا�شة  �لفتاوى  حد  �إىل  و�شلت  موؤدجلة، 

غري  �لفكر  �أ�شبح  بل  و�خللفاء.  لل�شالطني 

قابل للنقا�س و�لنقد �ملعريف.

�ملعا�رس  �لنه�شوي  مفكرنا  دفع  ما  هذ� 

�لدكتور زكي جنيب حممود �إىل �إعادة قر�ءة 

م��ن��ظ��وم��ة عقالنية.  وف���ق  �ل��ع��رب��ي  �ل����رت�ث 

خر بغ�س  ودعوته �إىل �النفتاح على جتارب �الآ

�جلغر�فية  �الخ��ت��الف��ات  بع�س  ع��ن  �لنظر 

و�ل��ق��وم��ي��ة و�ل��دي��ن��ي��ة.. ب��ه��ذ� �مل��ن��ه��ج ميكن 

م��ن تخلف  م��ا ه��ي عليه  تتجاوز  �أن  م��ة  ل��الأ
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وجمود فكري، و�متالك �لعو�مل و�لقدر�ت 

�شرت�تيجية �لفاعلة و�ملوؤثرة فيه.   �الإ

❁    ❁    ❁

�لعقالنية  يدفن  �أن  للجهل  ميكن  كيف 

ويعمل على �إ�شاعة �لتخلف؟ �إن �جلهل يكمن 

يف �لعمل على دعم كل ما يوؤدي �إىل تخلف 

م�شتويني:  على  �لبع�س  ويعمل  �ملجتمع. 

ي��ت��اأدل��ج  منهم  �لبع�س  وخ���ارج���ي.  د�خ��ل��ي 

ل�شالح غايات عن�رسية ومعتقدية �شيا�شية، 

مة معرفياً.  فيرتجم كل ما ي�شوه �ملجتمع و�الأ

وهو ما ن�شاهده يف دور �لن�رس من �إ�شد�ر�ت، 

وم��ا حت��وي��ه �ملكتبات م��ن ذل���ك. وق��د دّع��م 

بال�شعوذة  �ملتخ�ش�شة  �لف�شائيات  ذل���ك، 

و�لدجل، و�إ�شاعة �جلهل و�خلر�فة و�لغ�شب 

و�الحتيال على �ملاليني با�شم �لدين. وهو ما 

�شالم ويعطل �لفكر ويجمد �لعقل.  ي�شوه �الإ

أئمة �لدين  كذلك ما ي�شدر من فتاوى عن �

�شالمي يف �أماكن عدة حتت م�شميات ما  �الإ

أن��زل �هلل بها من �شلطان.. كل ذلك ي�شيء  �

برمته،  �ملجتمع  ويدمر  و�مل�شلمني،  �شالم  لالإ

أ�شخا�شاً. وي�شبح م�شتقباًل م�شوهاً فكر�ً و�

❁    ❁    ❁

تعمل  وتنويرية،  عقالنية  أك��رث  � روؤي��ة  �إن 

�شالمي  �الإ �لعربي  �ل��رت�ث  �لدخول يف  على 

ت��خ��ارج��ي��ة،  ال  ت�شايفية  ع��ق��الن��ي��ة  ب���روؤي���ة 

جتعلنا نفكر بطريقة فعالة وجدية ملو�جهة 

جمتمعنا  يف  �ل�شائدة  �لتخلف  هجمات  كل 

�خلارجية  �حل��رب  نو�جه  وجتعلنا  �لعربي، 

عالم �لغربي �لعن�رسي بكافة  �ملتمثلة يف �الإ

جتلياته. روؤية من هذ� �لنوع، يجب �أن تدفعنا 

�لفاعلية  على  �ملبني  �ملوؤ�ش�شاتي  �لعمل  �إىل 

و�ل��ن��و�دي  �جل��م��ع��ي��ات  خ���الل  م��ن  �لعقلية، 

هلية و�حلكومية للعمل على مو�جهة ذلك.  �الأ

�إىل  �ل�شلبية  �لعاطفية  بالنا�س من  و�خلروج 

يجابية �ملتمثلة بالفعل و�حلركة  �لعاطفية �الإ

يجابية. �الإ

❁    ❁    ❁

موؤ�ش�شاتية  و�أكرث  �أكرث عقالنية  روؤية  �إن 

�شخ�شية  دفعت  ما  هي  �إيجابية  وعاطفية 

تقدمي  �شعيد(  )�إدو�رد  �لر�حل  �ملفكر  مثل 

�شالم  در��شة نقدية لنتاج �مل�شت�رسقني حيال �الإ

�لهجمات  �إىل  و�لتنبيه  �ل��ك��رمي،  و�ل��ر���ش��ول 

�ل��ك��رمي،  �ل��ر���ش��ول  �شخ�شية  على  �ل�رس�شة 

جريدة  �شفحات  على  ح�شل  م��ا  و�آخ��ره��ا 

نف�س  ويف  �لد�مناركية.  بو�شطن(  )يالنو�س 

أ�شماء عدٍد كبرٍي  �لوقت حدد )�إدو�رد �شعيد( �

من �مل�شت�رسقني و�مل�شتعربني �لَّذين وقفو� �إىل 

�شالم و�شخ�شية �لر�شول. هذه هي  جانب �الإ
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كرث موؤ�ش�شاتية وفاعلية  يجابية و�الأ �لنظرة �الإ

�مل�شوهة  عالمية  �الإ للحمالت  �لت�شدي  يف 

لرت�ثنا.

�شكلت  �ل��ك��رمي  للنبي  �مل�شيئة  �ل��ر���ش��وم 

�شدمة قا�شية مل�شاعر �مل�شلمني و�مل�شيحيني 

ل���ه �ل���و�ح���د ور���ش��ل��ه  وج��م��ي��ع �مل��وؤم��ن��ني ب���االإ

أنبيائه وكتبه. وعلى �لرغم من وقوف بع�س  و�

يجب  �ل�شمت،  موقف  �لر�شمية  �ملوؤ�ش�شات 

جماعية،  أك��رث  � بروؤية  ذلك  نو�جه  �أن  علينا 

من  �مل�شيحيني  على  حتى  �ن��ف��ت��اح��اً  أك���رث  و�

�لعرب، للخروج بروؤية �أكرث �إيجابية وو�شوح 

من دعوة �شد�م �حل�شار�ت.

❁    ❁    ❁

روؤي��ت��ن��ا  يف  ن��ذه��ب  �أن  علينا  ي��ج��ب  ب��ل 

أب���ع���د م���ن ذل���ك �إن  �ل��ت��ن��وي��ري��ة �ل��ع��ق��الن��ي��ة �

ع��الم  و�الإ �لتقنية  و�شائل  يف  �لهائل  �لتطور 

�لعامل قرية  �لذي جعل من  �لعلمي  و�لتطور 

ال�شتثمار  يدفعنا  �أن  عليه  �شغرية،  كونية 

ذلك، و�إيجاد ج�شور من �اللتقاء بني �لفكر 

�ملتنور. وذلك من خالل  و�لعربي  وروب��ي  �الأ

وروب��ي��ة  �الأ �ل�شخ�شيات  م��ن  �ل��ع��دي��د  دع��م 

�شالمي. وال �أدل  �ملنا�رسة للحق �لعربي –�الإ

على ذلك من �شخ�شيات من �أمثال )مايكل 

و�ئ��ل( �لذي جعل  ه��ارت( يف كتابه )�ملئة �الأ

�ل�شخ�شية  �ل��ك��رمي،  �لر�شول  �شخ�شية  من 

م��ري��ك��ي �جلن�شية  �الأ وه��و  �ل��ع��امل.  وىل يف  �الأ

من  �لثانية  و�ل�شخ�شية  ه���ارت(.  )مايكل 

أم��ث��ال )روج��ي��ه غ����ارودي( �ل���ذي خ��رج من  �

�شالم ويد�فع  �لفكر �لغربي برمته ليدخل �الإ

عن �لدين �حلنيف، بروؤية �أكرث عقالنية. مثل 

ذلك يجعلنا نو�جه �لفكر �لغربي �لعن�رسي 

دفاعنا  مناحي  من  كمنحى  د�ره،  عقر  يف 

حمالت  م��ن  وت��ر�ث��ن��ا  وتاريخنا  فكرنا  ع��ن 

�لت�شويه.

❁    ❁    ❁

�إن �لعمل على مقاومة �خلر�فة و�لتفكري 

�خلر�يف �لغيبي، ي�شتلزم �رس�عاً على �أر�س 

ف�������ر�د، يف  �ل����و�ق����ع.. يف �مل��ج��ت��م��ع، ك��م��ا �الأ

�ملوؤ�ش�شات وعلى م�شتوى �ل�شلطات �ل�شيا�شية 

�الجتماعية. فاأ�شحاب �لفعاليات �خلر�فية 

�ملوؤ�ش�شات  غ��ط��اء  حت��ت  يحتمون  م��ا  ع���ادة 

�لدينية للعمل ب�رسعية يف �شفوف �ملجتمع، 

بحجة  م��ن��ه،  �ل�شعبية  �ل��ط��ب��ق��ات  وخ��ا���ش��ة 

وي�شوق  و�لعقيدة.  �ل�رسيعة  على  �ملحافظة 

مور �إىل حد �لتفكري ودعاوى  �لبع�س منهم �الأ

�حل�شبة، كما ح�شل ل�شخ�شيات عديدة من 

أبو زيد و�لرو�ئي حيدر  � �أمثال: ن�رس حامد 

حيدر و�ل�شاعر �أحمد عبد �ملعطي حجازي 
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أ�شماء �أخرى. و�لكاتبة نو�ل �ل�شعد�وي و�

غر��س  الأ �لدين  ��شتخد�م  يتم  ما  غالباً 

مارك�شية  ق��ر�ء�ت  من  ح�شل  كما  �شيا�شية، 

�شالم يف �ل�شتينيات وقر�ء�ت جهادية يف  لالإ

�ل�شبعينات وما ز�لت. بل يتم �إيجاد منظومة 

تعترب عقالنية جهادية، تبد�أ بخطاب نقدي 

للرت�ث و�لفرق �لفقهية و�لكالمية و�لفل�شفية 

منه  ينفر  نقد  وه��و  �ملختلفة،  و�ل�شيا�شية 

�جلميع ب�شبب من دمويته. وقد �أ�شبحت هذه 

�حلالة مقلقة يف نظامنا �ل�شيا�شي و�ملعريف 

ذل��ك، هل  ك��ل  �ملعا�رس.  ���ش��الم��ي  �الإ �لعربي 

أم  � �شلوب،  �الأ بنف�س  عقالنية  ق��ر�ءة  ي�شتلزم 

بروؤية �أخرى؟!.

❁    ❁    ❁

مل نقف عند جميع ن�شو�س �لكتاب، بل 

أنها  � العتقادنا  منها،  �لبع�س  عند  وقفنا 

�إمنوذجاً  ونقدم  للكتاب،  كلية  نظرة  تعطي 

أك����رث م��ب��ا���رسي��ة وط���رح���اً ل��ع��ن��و�ن �ل��ك��ت��اب  �

أد �لعقالنية(. )�خلر�فة وو�

و�مل��ع��ريف  �مل��ن��ه��ج��ي  �ل��ن��ق��د  ب����و�رد  ل�شنا 

ن �ل��ك��ت��اب جم��م��وع��ة من  ل��ل��ك��ت��اب، ن��ظ��ر�ً الأ

متباينة  مب��و���ش��وع��ات  �مل��ت��ف��رق��ة  �مل���ق���االت 

�ملوؤلف  �لرغم من حماولة  ومتباعدة. وعلى 

�إ�شفاء �شفة �لعمومية على مقاالته بالتاأكيد 

ماكتب.  كل  يف  �لكتاب  عنو�ن  ماهية  على 

عن  �بتعد  أو  � و�أخفق  �لبع�س  يف  لقد جنح 

�عتقادي  لكن يف  خ���ر.  �الآ �لبع�س  ذل��ك يف 

�لطرح  مبا�رسية  �لكتاب هو  ما يف  �أه��م  �أن 

وع��م��وم��ي��ت��ه. ف��ال��ك��ت��اب ع��ب��ارة ع��ن م��ق��االت 

كرب فئة من  �شحفية، وبالتايل هي موجهة الأ

أو �ملجلة.  �لقر�ء عرب �ل�شحيفة �أو �جلريدة �

�إن هذه �ملقاالت  ومن هنا، ن�شتطيع �لقول: 

كرث تاأثري�ً يف عقلية �لعامة �ل�شعبية،  هي �الأ

نظر�ً ل�شهولة �قتناء �لوعاء �ل�شحفي، وكرثة 

�إيجابية  �أكرث  حو�ر�ً  تعطي  وبالتايل،  قر�ءه، 

و�أكرث حتفيز�ً على �حلو�ر �لعقالين.

❁    ❁    ❁

اإ�صدارات..

�شدر حديثاً، عن وز�رة �لثقافة �ل�شورية، 

�لهيئة �لعامة �ل�شورية للكتاب، جمموعة من 

�شد�ر�ت، يف جماالت �ملعرفة كاملة. نقدم  �الإ

نبزة عنها يف �شفحتنا هذه.

اجل�هري:  املعنى  عن  والبحث  العلم   -

أل��ي��ف )ب����ول دي���ف���ي���ز(. ق��ام  �ل��ك��ت��اب م���ن ت��ا

رمو(  )�أحمد  �شتاذ  �الأ �لعربية  �إىل  برتجمته 

ور�جعه: حيدر �جلردي وعبد �حلميد رمو. 



39� ول   2008 العــــــدد 543 كانون الآ

اخلرافة وواأد العقالنية

�لقطع  من  �شفحة   /250/ �لكتاب يف  يقع 

�لكبري.

- املدينة يف األف ليلة وليلة: كتاب جديد 

أل��ي��ف �ل��ب��اح��ث �ل��دك��ت��ور )حم��م��د عبد  م��ن ت��ا

 /246/ يف  �لكتاب  يقع  ي��ون�����س(.  �لرحمن 

�لكتاب  يبحث  �لكبري.  �لقطع  م��ن  �شفحة 

يف  �شالمية  و�الإ �لعربية  �ملدينة  مالمح  يف 

دور  على  ويعّرج  وليلة.  ليلة  أل��ف  � حكايات 

�ملدن ومقا�شريها  أة، وعالقتها بق�شور  �مل��ر�

يف هذه �حلكايات.

- ر�شالة اإىل امراأة ن�شيت ا�شمها: مقاالت 

�لعربي  و�ل��رو�ئ��ي  ديب  لالأ و�لفن  دب  �الأ يف 

و�لعاملي )حنا مينه(. حاول �ملوؤلف يف كتابه 

�لكبري،  �لقطع  م��ن  �شفحة   /702/ �لبالغ 

ت��ق��دمي روؤي���ت���ه �خل��ا���ش��ة ل��ل��ح��ي��اة و�ل��ن��ا���س، 

ر�����س، يف �شبيل  و�ل��ف��ق��ر�ء و�مل��ع��ذب��ني يف �الأ

�حلق و�خلري و�جلمال.

- ال��ف�����ش��ي��ف�����ش��اء ال�����ش���ري��ة وامل��ع��ت��ق��دات 

�مليثولوجية،  يف  ك��ت��اب  ال��ق��دمي��ة:  الدينية 

ملوؤلفه �لدكتور خليل �ملقد�د. يقع �لكتاب يف 

/479/ �شفحة من �لقطع �لكبري.

�ل�����رسق. من  م�رسحية من  اأه��ل بكني:   -

ح�شن(.  )ف���وؤ�د  وترجمة  )ت�شاويو(  تاأليف 

تدور �أحد�ث �مل�رسحية يف بكني، وهي عبارة 

�ليومية  عن در�ما �جتماعية تر�شد �حلياة 

تخلف  فيها مظاهر  ف�شح  �إقطاعية  ���رسة  الأ

�ملجتمع و�لف�شاد �لقائم يف �ملجتمع �ل�شيني 

يف زمن �لعمل �مل�رسحي هذ�.

)جورج  للدكتور  كتاب  مبادرات:  ثاث   -

جبور(. �شّم بني دفتيه، ثالث ر�شائل، حتت 

ع���ن���و�ن: ث���الث م���ب���ادر�ت م��ن �أج���ل حقوق 

وىل  �الأ ت�شمنت  و�مل�شلمني.  �لعرب  ح�شارة 

�لذكرى  مبنا�شبة  �لبابا  قد��شة  �إىل  ر�شالة 

عالن حروب �لفرجنة. و�لثانية:  �لت�شعمئة الإ

�شالمية.  عياد �الإ تعطيل �الأمم �ملتحدة يف �الأ

و�لثالثة: حلف �لف�شول.

¥µ



ول   39�2008 العــــــدد 543 كانون الآ

ن�سان كم هو رحب هذا الإ

�شتاذ الدكت�ر عدنان البني..  ثري وامل�ؤرخ االأ رحل الباحث االأ

اأم�شى من  ال��ذي  الرائد  رحل  اخل��ّاق..  املبدع  ن�شان  االإ رحل 

آثار وتراث وطنه واأمته  حياته اأكرث من ن�شف قرن، يف خدمة ا

يكت�شف،  ينقب،  وح��ب،  واإخ��ا���ض  بجد  يعمل  ك��ان  العربية.. 

ها الر�شالة النبيلة، التي  يرمم، يدر�ض ويدّر�ض يكتب وين�رص... اإنَّ

ال تدانيها ر�شالة.. ر�شالة �شامية، نذر نف�شه من اأجلها.. كافح.. 

نا�شل.. اجتهد فكان العطاء والنجاح واالرتقاء وال�شم�..

ن�سان كم هو رحب هذا الإ
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عدنان البني اأحب عمله.. اأخل�ض له.. اأعطاه كل عمره.. زرع احلب، 

فح�شد احلب، وهل هناك اأجمل واأنبل من هذا احل�شاد؟! اأحبه كل 

من عمل معه وعرفه وتتلمذ على يديه.. وحب النا�ض الذي ال يدرك 

معناه، وال يفهم مغزاه وال يعرف قيمته ومكن�ناته، اإال من فقده، فمن 

ن حب النا�ض غاية  يفقده ، يفقد كل �شيء �شامي ونبيل يف احلياة، الأ

املنتهى، وقيمة القيم، ومن اأحبه اهلل، اأحببه وقّربه من عبيده..

يق�ل ال�شاعر العاملي الكبري ر�ش�ل حمزات�ف: »اإذا اأطلقت ر�شا�ض 

م�شد�شك على املا�شي، اأطلق امل�شتقبل عليك مدافعه« والدكت�ر »البني« 

اأدرك منذ �شن�ات ط�يلة، منذ بداية م�شريته العلمية والعملية يف حقلي 

ثار، اأبعاد ومفه�م هذه املق�لة اخلالدة.. لذلك كان يف كل  التاريخ واالآ

ما بحث وكتب ودر�ض، ينطلق من املا�شي بحب وروؤى ثاقبة و�شفافية 

امل�شتقبل،  ف��اق  الآ واعية  علمية  مبنهجية  التاريخ  يدر�ض  مطلقة... 

اأنحاء وطننا احلبيب، بقلب  ثرية يف �شتى  ينقب ويكت�شف امل�اقع االأ

وابد  واالأ الرتاث  آفاق عامل، و�ش�فية م�ؤمن متعبد يف حمراب  وا عا�شق، 

ثرية.. االأ

يف كل ما كتب وبحث ودر���ض، كان يدرك جيًدا ر�شالة امل���ؤرخ، ويعي 

وم�شتقبل  على حا�رص  املنفتح  العامل  آف��اق  ا ويفهم  ث��ري،  االأ م�ش�ؤولية 

م�رصق.. لذلك كانت نتاجاته مراجع اأ�شا�شية يف تاريخ وتط�ر الكتابة 

آثار تدمر وملكتها العظيمة »زن�بيا«  يف امل�رصق العربي القدمي، وتاريخ وا

الدم�شقي«،  ل���دور  »اأب���  واإجن���ازات  دروبها،  على  م��ّروا  الذين  والن�شاء 
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ثرية  االأ التي ن�رصت يف جملة احل�ليات  الرائعة  بحاث  االأ وغريها من 

العربية ال�ش�رية، وكربيات املجات والدوريات املتخ�ش�شة يف العامل..

املديرية  فيه يف  ي�م عملت  �شباح  اأول  منذ  الكبري،  �شتاذ  االأ عرفت 

هامة  كان   ...)19�0 حزيران   1 ي�م  )�شباح  واملتاحف  ثار  لاآ العامة 

كبرية وكانت تف�شلني عنه يف بدايات عملي، م�شافات علمية ووظيفية 

�شتاذ واأنا التلميذ،  يام باأنه االأ كبرية، ومع ذلك مل ي�شعرين يف ي�م من االأ

خ�ية الق�ية، ورحلة م�شريتنا يف هذه  وعلى هذا ا�شتمرت �شداقتنا االأ

ثار والرتاث وحتى  التاريخ واالآ �ش�ؤون  املديرية، وخارجها..ح�اراتنا يف 

امل��شيقا، كانت ت�شتمر �شاعات.. �شاركت معه بالتنقيب وامل�شح والك�شف 

الكبري  م���ي  االأ اجلامع  وترميم  وتدمر  ال�ش�رية،  اجلزيرة  ث��ري يف  االأ

آثارية عديدة، ويف جل�شات ال�د  بدم�شق، ويف ندوات وم�ؤمترات علمية وا

خ�ية امل�شتمرة، مثال املحب، ال�شادق  وال�شمر، وكانت هذه العاقة االأ

بعاد ال�شداقة والزمالة والهّم امل�شرتك. ال�شدوق املدرك الأ

عدنان البني، مل يتعب ي�مًا من التج�ال يف دواخل املعرفة والعلم 

ثري والتاريخي.. كان دائمًا �شاحب ر�شالة يحارب  والثقافة والبحث االأ

اخلالدة..  �ش�رية  يف  ن�شان  واالإ احل�شارة  اأجل عظمة  ومن  اأجلها  من 

امل�شهد  تاأ�شي�ض  وراف��ق  العربية،  اأمته  ت��راث  اأج��ل  من  نف�شه  ن��ذر  لقد 

ثري احل�شاري يف وطننا منذ بدايات اإ�رصاقته يف ع�رصنا احلديث  االأ

واملعا�رص.. ه� ال يحتاج مديحًا وال �شهادات..

اأعماله واإجنازاته التي ي�شعب ح�رصها وعّدها، قادرة بق�ة وفخر، 
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يف  را�شخة  وهي  وال�ا�شحة،  ال�رصيحة  كلمتها  لتق�ل  احل�ش�ر  على 

اأذهان واأفئدة زمائه وتامذته ومعارفه... وهذا جزء من غنى احلياة 

وعظمتها يف حياة الب�رص.. كثريون يح�شدونه ويجّل�نه، لتحقيقه اأ�شياء 

مل يحققها اإال القّلة القائل يف �ش�رية وال�طن العربي، اإنها »الريادة 

البحثية« التي من خالها الم�ض »وردة امل�شتحيل« وطاف من ح�لها 

»الريادة« جعلته  عجاب.. هذه  والتقدير واالإ متعبدًا، فا�شتحق احلب 

على مدى عمره املديد، يحمل ح�شا�شية ال�شباب، مل يتنازل للزمن، كان 

اأن  يريد  دائمًا  العطاء..  نهر  و�شط  فتّيًا  معنا،  ويعمل  يجري  دائمًا 

نبع  من  معهم  لي�رصب  وحي�يتهم،  ونزعتهم  ال�شباب  �شجال  ي�شتعيد 

واحلي�ية  بالفرح  حافلة  مزهرة،  وال�شن�ات  ي��ام  االأ وليجعل  احلياة، 

ن�شان. لق .. كم ه� رحب هذا االإ واالأ
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